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Lubin, dnia ........................................
WNIOSKODAWCA
………………………………………..
Imię i nazwisko/Nazwa firmy

………………………………………..
Adres zamieszkania/Siedziba firmy

………………………………………..
………………………………………..
PESEL/NIP firmy

………………………………………..
Nr telefonu

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin
WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
do nieruchomości będącej w budowie
Wnioskuję o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę do nieruchomości będącej
w budowie przy ul.…………………...………….……….….…… nr ……….…... (dz. nr ……….……….)
w Lubinie.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

□ oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
□ oświadczenie o stanie odczytu wodomierza
Korespondencję proszę kierować na adres Wnioskodawcy/Inwestora/podany poniżej*:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacja o ochronie danych osobowych:
W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informujemy, że w zależności od charakteru i celu przetwarzania danych osobowych przetwarzanie danych osobowych może następować: w celu
wykonania zadań publicznych przez nas realizowanych, tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; prawa
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podatkowego, rozpoznawania skarg i reklamacji; w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
np. umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Administratorem Państwa danych osobowych jest MPWiK Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, 59-300 Lubin, tel. 76 746 80 01, mpwik@mpwik.lubin.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych Administratora: rodo@mpwik.lubin.pl. Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora
wykonują niektóre czynności przetwarzania danych osobowych na podstawie odpowiednich umów oraz które mają do tego tytuł prawny. Nie
przekazujemy Państwa danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe przetwarzane będą tak długo jak jest to
dozwolone przepisami prawa i konieczne dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane oraz wykonywania obowiązków prawnych i korzystania
z przysługujących nam kompetencji i uprawnień. Na podstawie RODO mają Państwo prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych. Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.................................................
Czytelny podpis

……..……………………..…………………….
Czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek
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