
 

 

 

     

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

            WNIOSEK  
       o zawarcie umowy 

Cybinka, dnia ………………..………… 
                               (data)



 

WNIOSKODAWCA: 
Imię  i nazwisko / Nazwa: 

PESEL/NIP : 

Adres zamieszkania/siedziby:  

 

Adres do korespondencji:  

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O: 

 zaopatrzenie w wodę                  zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków              odbiór ścieków  

Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) wnoszę o zawarcie umowy: 

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu:  

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:  

 TAK                  NIE                  

Ilość osób na posesji: ….................................. 

Stan wodomierza: …........................................m3 

Rozliczenie od dnia: …..................................... 

  Budynek: 
 □ zamieszkały         □ w budowie     □ budynek usługowy    □ działka niezabudowana              

 Miejsce lokalizacji wodomierza:     
   □ studzienka wod.            □ budynek 

Ścieki z posesji odprowadzane są do: 

 □  miejskiej kanalizacji sanitarnej 

 □  zbiornika bezodpływowego - szamba 

 □  przydomowej oczyszczalni ścieków 

Załączniki: 

□ kopia aktu notarialnego        

□ wypis z KW                                       

□ inny dokument potwierdzający  tytuł prawny do  

    nieruchomości: …………………………………. 

Oświadczam, że jestem: 
□ właścicielem posesji 

□ współwłaścicielem 

□ zarządcą 

□ dzierżawcą 

DODATKOWE INFORMACJE:  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 
że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka sp. z o. o. z siedzibą 
w Cybince przy, ul. Białkowska 2C; 

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także 
przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, którym jest Piotr Smykaj, tel. 694 392 277, mail:. iodo@deleite.pl; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody; 

5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy 
prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach; 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zakładzie Usług 
Komunalnych Cybinka sp. z o. o przy czym podanie danych jest: 

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

11. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez Zakład Usług Komunalnych 
Cybinka sp. z o. o. 

12. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.  
 

 

 

…………….…………………………………… 

                                                                                                                                     Data oraz podpis 

 
 
 


