Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.
ul. Piastowska 14B
57-300 Kłodzko
NIP 883-171-89-39

Telefon (074) 865 40 10
fax
(074) 867 20 95
wodociagi-klodzkie.pl

…............…...............................................
miejscowość i data
*

dotyczy Zarządców/ właścicieli budynków wielolokalowych

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej wnoszę o zawarcie umowy (zaznaczyć właściwe):  o zaopatrzenie w wodę
 o odprowadzanie ścieków:  bytowych  przemysłowych, dla budynku wielolokalowego przy ul.
…..........................................nr …............ w …..................................................., nr księgi wieczystej/ nr działki
…........................................................................................................................................................................ .
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (zaznaczyć właściwe):  własność  najem  dzierżawa
 użyczenie inny (wskazać jaki) …............................................................................. .

Dane
Imię i nazwisko
Ulica
Kod pocztowy,
miejscowość
Adres
korespondencyjny
(jeżeli jest inny niż
podany wyżej)

Wnioskodawca

Pełnomocnik

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

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

NIP. REGON

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

Nr telefonu

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

Załączniki do wniosku
 uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej lub inny dokument potwierdzający umocowanie
Zarządcy/Zarządu/właścicieli budynków do sprawowania zarządu do wglądu;
 upoważnienie dla Pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy;
 decyzja w sprawie nadania numeru NIP, REGON do wglądu;
 aktualny odpis KRS/zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej do wglądu;
 wykaz osób lub podmiotów gospodarczych korzystających z lokali w nieruchomości zabudowanej budynkiem
wielolokalowym.
Przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 r.
(RODO):
1.
Administratorem danych zawartych we wniosku są "Wodociągi Kłodzkie" Sp. z o.o., ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko.
2.
Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych będą
dostępne w zakładce RODO na stronie www.wodociagi-klodzkie.pl oraz pod adresem e-mail: rodo@wodociagi-klodzkie.pl
3.
Dane osobowe zawarte we wniosku są zbierane i przetwarzane w celu przygotowania i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych.
4.
Dane osobowe będą udostępniane do celów realizacji umów powierzenia danych. Dane mogą być ujawniane podmiotom wyłącznie
w zakresie usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności serwisowi aplikacji, hostingodawcy.
5.
Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez 6 lat po jej rozwiązaniu. Okres przechowywania danych
osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, a po tym czasie jedynie w przypadku i
w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
6.
Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
7.
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.
Podanie danych jest niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy.

…............................................................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy / Pełnomocnika

Załącznik do wniosku
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków
z zarządcą/właścicielem budynku wielolokalowego

WYKAZ OSÓB LUB PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
KORZYSTAJĄCYCH Z LOKALI W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM
Dotyczy nieruchomości/ budynku wielolokalowego
położonej przy ul. …........................................ nr …...............
w ….................................... .
Lp.

Nazwisko i imię lub
nazwa podmiotu
gospodarczego

PESEL/NIP

Nr
lokalu

Tytuł
Ilość
Cecha
Potwierdzenie
prawny wodomie legalizacyjna zgody na zawarcie
do lokalu
rzy
umowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jednocześnie Zarząd Wspólnoty oświadcza, że osoby korzystające z lokali zostały poinformowane, że
rozliczenie różnic między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych wody będzie dokonywane przez Zarządcę, stosownie do wybranej przez niego metody
rozliczania. Należnościami wynikającymi z rozliczenia różnic, Zarządca obciąży osoby korzystające z lokali.
Ponadto, osoby korzystające z lokali zostały poinformowane o obowiązku regulowania opłaty
abonamentowej, określonej w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

….....................................................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnicka

