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WNIOSEK O ZAMONTOWANIE PODLICZNIKA 
 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie podlicznika, który 

umożliwi rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej na……………………………………………….. 

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

Podlicznik zostanie zamontowany na nieruchomości położonej w 

przy ul. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. 
 
 
 
 
 
 

 

(podpis Wnioskodawcy) 

NUMER WNIOSKU 



Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .  w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 
2016r.; dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o., ul. hm. Łukomskiego 19, 64-
030 Śmigiel (dalej także Spółka). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - tel./fax (65) 518 00 37, / e-mail: iod@zk-smigiel.pl /  adres 
korespondencyjny: ul. hm. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji łączącej Państwa ze Spółką umowy, bądź umów 
lub w celu rozpatrzenia złożonych przez Państwa wniosków, co wypełnia dyspozycję art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO. 

4. Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji wniosku. 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: 

- trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 
- wykonywania obowiązków prawnych; 
- w którym przepisy prawa nakazują Spółce przechowywać dane; 
- w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku; 
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji 
usługi. 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zakład Komunalny w 
Śmiglu Sp. z o.o., ul. hm. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel (dalej także Spółka), w celu zawarcia i realizacji 
łączącej Państwa ze Spółką umowy, bądź umów lub w celu rozpatrzenia złożonych przez Państwa wniosków. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz przysługujących mi uprawnieniach. 
 
 

............................................... 
 

(podpis) 
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