NUMER ZLECENIA:

Miękinia, dnia……...……………..…..

ZLECENIE ZAMONTOWANIA/WYMIANY/PLOMBOWANIA WODOMIERZA
GŁÓWNEGO/LOKALOWEGO/DODATKOWEGO*
Zleceniodawca usługi:
Imię i Nazwisko:………………………..……………………………………………………Id odbiorcy……………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………….……………………………..……………………………………......................................................
tel. ………………………………….……………
Zlecam montaż/wymianę/plombowanie wodomierza na działce (nr domu -lokalu) adres:
Adres : miejscowość ………………..……………..........................................................................................................
ulica…………………………………………………………………………………………nr domu…………………..nr lokalu…………………………

Należność za wykonaną usługę ureguluję zgodnie z terminem i na konto wskazane na fakturze*.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów statystycznych
oraz do realizacji niniejszego wniosku zgodnie z RODO: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych
oraz uchylenia dyrektywy 95.46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

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

czytelny podpis zlecającego usługę
* Niepotrzebne skreślić: wodomierze główne są bezpłatnie montowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z
o.o., koszt wykonania podejścia pod wodomierz oraz montaż wodomierza lokalowego ponosi Odbiorca Usług
(na podstawie Art. 15. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7
czerwca 2001 r.(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1152
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.
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