PR-32/F-7/wyd.6 z dnia 17.07.2018 r.

……………………………………………………
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy

……………………………………………………
Adres zamieszkania / siedziba

...................................................................................

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok

………………………………………………………
Telefon

WNIOSEK
o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wnoszę o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę* i odprowadzanie ścieków* dotyczącej
nieruchomości*, obiektu budowlanego*, położonego w Białymstoku*, Wasilkowie*...........................................
przy ul. ……………………………................................... nr …….. dz. nr............................. w trybie
umownym* / za porozumieniem stron z dniem ………………………….*.
Jako następcę prawnego wskazuję:
.........................................................................................
Imię i nazwisko / nazwa

………………………………………………………….
Adres

........................................................................................
Kontakt

Stan wodomierza na dzień ……………………………….. wynosi …………….m3.

Klauzula informacyjna do wniosków albo umów
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1) “Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Młynowa 52/1 jest administratorem danych osobowych.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo: adres email: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
− na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. potrzeb
realizacji wniosku albo umowy.
− na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu
świadczenia usług wynikających z Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018. 1152
t.j.)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy
okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie lub obronę roszczeń.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku albo umowy.
6) Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa,
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

1

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji wniosku.

.............................................
/ data /

............................................
/ podpis /

* niepotrzebne skreślić

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Data wpływu

Numer rejestracyjny Do rozpatrzenia
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