WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ
I/LUB ODBIÓR ŚCIEKÓW
Krzeszowice dn. ………......................
DANE WNIOSKODAWCY:

...............................................................................
Imię, Nazwisko

...............................................................................
Ulica

...............................................................................
Miejscowość

e-mail: ………………………………………………………..

PESEL: .....................................................
NR TEL. ....................................................

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z dniem ………………………………
do nieruchomości położonej w miejscowości ……………………………………………………………………………………………………………….. nr …………

1. Proszę o przesłanie korespondencji i zamykającej faktury VAT na adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Obiekt powyższy przekazuję ze stanem licznika ………………………. z dnia……………………
3. W związku z rozwiązaniem umowy proszę o:

□

całkowite odcięcie przyłącza od sieci i zdemontowanie wodomierza. Uwaga! W celu ponownego uruchomienia
przyłącza konieczne będzie przejście procedur związanych z uzyskaniem warunków technicznych budowy przyłącza.

□

nie demontowanie wodomierza. Wodomierz będzie przepisany na nowego odbiorcę

(podad dane nowego

właściciela): ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Uwaga! W przypadku niezgłoszenia się nowego odbiorcy do trzech miesięcy od daty złożenia niniejszego wniosku
obowiązywad będzie procedura całkowitego odcięcia przyłącza.

Czytelny podpis wnioskodawcy
……………………………………………….
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuje się, iż:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.,
kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych – abi@wikkrzeszowice.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach realizacji usług i archiwalnych,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.

