NUMER WNIOSKU:

Miękinia, dnia……...……………..…..

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAPATRZENIE W WODĘ LUB/I
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzenie ścieków do
nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości: ………………..……………............................................................
przy ulicy……………………………………………………………………………… ..nr domu…………………..nr lokalu…………………………

Wnioskodawca:
Imię i Nazwisko lub pełna nazwa
firmy:………………………………………..……………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/adres siedziby firmy:
……………….……………………………..………………………………………………………………..………………..........................................

Nr telefonu kontaktowego:………………………………….……
Adres do korespondencji …………………………………..……………...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Powodem rozwiązania umowy jest:
 Sprzedaż
 Darowizna
 Przekazanie nieruchomości
 Inne:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane nowego właściciela/władającego
Imię i Nazwisko lub pełna nazwa
firmy:………………………………………..……………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/adres siedziby firmy:
……………….……………………………..………………………………………………………………..………………..........................................

Nr telefonu kontaktowego:………………………………….……
Obiekt powyższy przekazuję ze stanem licznika …………………….odczytanym dnia…………………………………
Nr fabryczny licznika…………………………………………
W związku z powyższym proszę o przesłanie zamykającej faktury VAT.
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Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku w celu pojęcia działań niezbędnych do rozwiązania wnioskowanej
umowy , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 26
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o chronię danych osobowych (Dz.U.2018
poz.1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

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

czytelny podpis Wnioskodawcy
*odpowiednie zaznaczyć
Uwaga:
1. Wniosek należy wypełnić czytelnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
tel: 071-3178-166
E-mail: bok@miekinia-zuk.pl
NIP: 913-128-99-68
REGON: 930926335
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@miekinia-zuk.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji usług ciągłych, w tym zaopatrywania w wodę i odprowadzenia ścieków.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia umowy.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie
występuje profilowanie.

WYPEŁNIA ZUK Sp. z o.o. w Miękini
1. Opinia w zakresie zadłużenia i innych opłat wynikających z zawartej umowy.
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

pieczęć i podpis
2. Decyzja……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
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