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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
ODBIORCA
Imię i nazwisko/ Nazwa
Ulica, nr
Miejscowość, kod pocztowy
PESEL
NIP
Telefon, e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Imię i nazwisko/ Nazwa
Ulica, nr
Miejscowość, kod pocztowy

Nysa, dnia …………………

Składam wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla nieruchomości
zlokalizowanej w…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prognozowana ilość pobieranej wody ………..…m3 miesięcznie.
Rodzaj odprowadzanych ścieków : ……………………………………………………………………………………………………………

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

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z
siedzibą w Nysie przy alei Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa.

2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.wikakwa.pl oraz pod adresem
iod@wikakwa.pl.

3. Państwa dane przetwarzać będziemy w celu przygotowania oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w
wodę i odprowadzanie ścieków na podstawie ustawy z dnia 07.06.2001 r. oraz ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celu realizacji umowy w oparciu o
art. 6. ust. 1 lit. b) RODO.

4. Dane zawarte we wniosku przetwarzać będziemy przez okres realizacji umowy oraz przez 6 lat po jej
ustaniu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została rozwiązana w celach finansowo –
księgowych oraz dochodzenia roszczeń, lub dłużej, jeżeli będzie to wymagane odrębnymi przepisami
prawa.

5. Dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być również
ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności
podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
podatkową czy rachunkową.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

