Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Siedlec 250, 32 – 744 Łapczyca
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620006, Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 67 869 000,00 zł

NIP: 868 16 00 247

REGON: 364573975

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza

Siedlec, dnia ..............................
Wnioskodawca:
Imię / Nazwa firmy
Nazwisko / cd. Nazwy firmy

Adres do korespondencji / siedziba:
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr posesji

Poczta

NIP (dotyczy firm) / PESEL (odbiorcy indywidualni):

Dane kontaktowe:
telefon

e-mail

Wnioskuję o wykonanie urzędowego badania technicznego prawidłowości działania
wodomierza głównego:
Nr fabryczny wodomierza

Nr odbiorcy usług

Zamontowanego na terenie posesji położonej:
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr posesji

Poczta

Oświadczam, że w przypadku, gdy badanie techniczne potwierdzi prawidłowe działanie
wodomierza, zobowiązuję się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem
usługi, zgodnie z obowiązującym w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Siedlcu cennikiem usług dodatkowych.

…………………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

tel.
14 61 222 70
14 614 61 90
biuro@gzwik-bochnia.pl www.gzwik-bochnia.pl

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział Nowy Wiśnicz,
Filia w Bochni Nr rachunku 45 8589 0006 0260 0110 0030 0001

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (GZWiK Sp. z o.o.) z siedzibą w Siedlcu 250, 32-744 Łapczyca informuje, że jest
administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@gzwik-bochnia.pl).
Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do
realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na GZWiK Sp. z o.o., wykonania przez GZWiK Sp. z
o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez GZWiK Sp. z o.o.
działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez GZWiK Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotowym
wnioskiem.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie
swojego żądania na adres: iod@gzwik-bochnia.pl), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z
naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania
czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym
prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia
korespondencji, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności GZWiK Sp. z o.o. oraz archiwom, podmiotom
prowadzącym działalność płatniczą (banki instytucje płatnicze), podm iotom świadczącym na rzecz GZWiK Sp. z o.o. usługi
doradcze, organom samorządu terytorialnego, organom właściwym w sprawach gospodarowania odpadami, właściwym organom
regulacyjnym w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzan iu ścieków.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej GZWiK Sp. z o.o. pod
adresem www.gzwik-bochnia.pl.

…………………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
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