
  
Załącznik do wniosku

 o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków 

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

   
* dotyczy osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
                                                                                                                      

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY ZE STANU ODCZYTU WODOMIERZY 
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI 

W związku z nabyciem/zbyciem nieruchomości położonej przy ul. ….................................................... nr …................. 
w  …...........................................,  nr  księgi  wieczystej/  nr  działki  ….......................................,  jako  przekazujący 
i przejmujący ww. nieruchomość podajemy stan odczytu wodomierza/y na dzień …..................................... 

Wskazania odczytu wodomierza/y

Liczba wodomierzy Numer i przekrój wodomierza Stan wodomierza (m3)

Wodomierz 1 …..................................................................................... …..............................................................................

Wodomierz 2 …..................................................................................... …..............................................................................

 Wodomierz 3 …..................................................................................... …..............................................................................

Dane  Odbiorca przekazujący nieruchomość Odbiorca przejmujący nieruchomość 

Imię i nazwisko  
…..................................................................................... …..............................................................................

Ulica
…..................................................................................... …..............................................................................

Kod pocztowy, 
miejscowość …..................................................................................... …..............................................................................

Nr telefonu
…..................................................................................... …..............................................................................

Przyjmuję 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 zdającego nieruchomość)                             (czytelny podpis przejmującego nieruchomość)

http://www.wodociagi.klodzko.pl/
mailto:rodo@wodociagi.klodzko.pl

