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Do
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji „Nysa” sp. z o.o.
ul. Boh. Getta 1 a
59-900 Zgorzelec
WNIOSEK
wydania warunków na zamontowanie dodatkowego
wodomierza do podlewania ogrodu.

…………………………………………………….
Numer umowy Klienta (wypełnia DOK + podpis)

…………………………………….
Nr księgi wieczystej (wypełnia klient)

Proszę o podanie warunków jakie należy spełnić, aby uzyskać zgodę na zamontowanie dodatkowego
Wodomierza do podlewania ogrodu.
Nazwisko i imię (nazwa) ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (adres korespondencji)……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Adres lokalizacji dodatkowego wodomierza ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec (PWiK „NYSA”
Sp. z o.o.) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane
kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pwik.zgorzelec.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK „NYSA” Sp.
z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na PWiK
„NYSA” Sp. z o.o., wykonania przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i
wykonania umowy, a także podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne
do podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych poprzez przesłanie swoje żądania na adres: iod@pwik.zgorzelec.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także
przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują
dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym,
firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz PWiK „NYSA” Sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym
obsługę informatyczną działalności PWiK „NYSA” Sp. z o.o. oraz archiwom.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PWiK „NYSA” Sp. z
o.o. pod adresem: www.pwik.zgorzelec.pl .
…………………………….
Data i podpis zleceniodawcy

