
                                                                                                         Będzino, dnia …….………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko wnioskującego / firma 

………………………………………………………............................................................ 

                           Adres do korespondencji 

PESEL (opcjonalnie): ………………………………………………………………………...… 

Telefon, e-mail (opcjonalnie): …………………………………………………………….. 

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków oraz 
montaż wodomierza głównego 

 

Wnioskuję o zawarcie umowy na świadczenie usług: 

□ zaopatrzenia w wodę  □ odprowadzania ścieków   □ montaż wodomierza* 

Adres punktu poboru wody i/lub odbioru ścieków: ………………….……………………………………………………………….. 

Oświadczam, że jestem:  

□ właścicielem nieruchomości  □ współwłaścicielem – udział …………………...     □ dzierżawcą   

□ najemcą   □ inne* ………………………………………………………………………….  

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr dokumentu i data (np. akt notarialny, księga wieczysta, umowa najmu, dzierżawy) 

Woda pobierana na cele: 

□ gospodarstwa domowego   □ przemysłowe  □ handlowo-usługowe □ budowlane  

□ inne* ………………………………………………………………………………………….   

Miesięczne zapotrzebowanie wody wynosi:  ………..………. m3 /miesiąc (ilość osób korzystających z wody 

pomnożone przez normatyw tj. 3m3) 

*Właściwe zaznaczyć 

Załączniki: 

□ Protokół odbioru przyłącza wodnego (i/lub kanalizacyjnego) 

 



POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GZK W BĘDZINIE 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Będzinie, Będzino 17, 76-037 Będzino 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: Będzino 17, 76-037 Będzino 

b) telefonicznie: 94 3162 303 

Inspektor ochrony danych. 

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Kierownika GZK inspektorem ochrony danych pod adresem email gzk@bedzino.pl 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, niezbędnego kontaktu z 
odbiorcą usług w sprawach dotyczących dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków, płatności z tytułu świadczonych usług, jak również w celu realizacji działań 
informacyjnych, w tym również w formie SMS i e-maila związanych ze świadczonymi przez GZK w Będzinie usługami. 

Odbiorcy danych osobowych. 

Dane osobowe będą przekazywane naszym dostawcom, którym zlecimy, usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, między innymi: dostawcom usług 
IT, bankom, serwisom oprogramowania itp. jak również podmiotom, którym zlecimy windykowanie należności. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.  

Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od końca roku, w którym rozwiążemy umowę z Państwem.  

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO1  przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu, lub 

naszych prawnie uzasadnionych interesów;  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

 

Informacja o profilowaniu.  

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

1 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

Świadomy/mi/ odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego,  

potwierdzam/y/ własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w tym wniosku.  

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy  
 


