
DRUK - NT/ 11 /01/2011 – osoba prawna / prowadzący działalność 

________________________________________________________________________________________________________________ 

                                         
 Przemyśl, dnia……………………………..….……. 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji spółka z o.o.  
ul. Rokitniańska 4  
37-700 Przemyśl 

Wniosek o zawarcie umowy o : 

 dostarczanie wody 

 odprowadzanie ścieków bytowych / przemysłowych * 
 
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko (firma)) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
(adres siedziby) 

 

NIP …………………..……….…….……………… REGON  ………………………….………………........……………...  
 
KRS/EDG ……………….…………………………….………NR ………………………………………………………….. 
                                                             (sąd/gmina)  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres poboru wody i/lub odprowadzania ścieków*) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
(tytuł prawny do korzystania z nieruchomości) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres korespondencyjny) 

 
Na podstawie art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
wnoszę o zawarcie umowy. 

 
Załączniki:* 

1. tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 
2. dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa 
3. inne** …………………. 

 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu niniejszym informuje, że: 
1. administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu (ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl, tel. 
16 678 32 59, e-mail:  sekretariat@pwik.przemysl.pl; kontakt z IOD: tel. 16 678 32 59 w. 38, e-mail: kadry@pwik.przemysl.pl); 
2. celem przetwarzania podanych danych jest wykonanie zleconej usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. U. UE. L. 2016. 119. 1) ; 
3. podane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym w celu wykonania usługi, poza tym nie zostaną przekazane innym 
osobom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
4.właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu treści podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, 
a także, że posiada prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
5.właściciel danych osobowych posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
6.podanie danych jest wymogiem umownym, koniecznym dla jej zawarcia i/lub wykonania usługi. Odmowa podania danych osobowych 
będzie skutkować odmową wykonania usługi; 

  7.podane dane nie są profilowane. 
 

…………………..……………………………….. 
                                                                                                                                                                            (podpis i pieczątka wnioskodawcy)    
 
      

                                                                                     nr tel. kontaktowego …………………………………..………………….. 
 

*      niepotrzebne skreślić 
**     wymienić 


