
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

WNIOSKODAWCA/Y        Radzionków, dnia …………………………… 

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

nazwisko i imię wnioskodawcy / nazwa podmiotu 

………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania / siedziby        Przedsiębiorstwo  Gospodarki  

PESEL:………………………………………………………………………… Komunalnej Sp. z o.o. 

NIP……………………………. REGON…………………………………..    ul. Kużaja 17 

e-mail…………………………………………………………………………    41 – 922 Radzionków   

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

Reprezentowana przez………………………………………………. 
      

WNIOSEK 
  
DO ZAWARCIA UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I / ODBIÓR ŚCIEKÓW 

 

Proszę o zawarcie umowy na świadczenie usług dostawy wody i / odbiór ścieków do budynku położonego 

w Radzionkowie przy ulicy…………………………………………………………………………………..nr działki………………………………….. 

Którego jestem: □ właścicielem       □ współwłaścicielem      □ najemcą            □ inne……………………………………… 

Na podstawie:    □ odpis z księgi wieczystej   □ akt notarialny   □ inne……………………………………….  
Oświadczam, że: 

-  woda będzie wykorzystana na cele:  

□ bytowe  □ budowlane  □ przemysłowe  □ inne…………………………………………………...      

- z wody korzystać będzie: ………………….. osób 

- ścieki odprowadzane będą do:  

□ kanalizacji PGK Sp. z o.o.     □ zbiornika bezodpływowego      □ przydomowej oczyszczalni  

□ inne…………..………………………… 

- odprowadzane będą ścieki o charakterze:  

□ bytowym  □ przemysłowym  □ inne………………………………………. 

- ścieki odprowadzane będą w ilości:…………………………………….. m3 

- woda pobierana będzie z :  

□ sieci wodociągowej PGK Sp. z o.o.  □ posiada własne ujęcie wody  □ inne……………………………………….      

Lokalizacja wodomierza:  

□ piwnica □ studnia wodomierzowa □ garaż   □ kotłownia      □ inne………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą e-mailową:  □ tak  □ nie 



 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną o następującej treści: 

  

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Radzionkowie, ul. Jana Kużaja 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594969, NIP: 645 254 49 77, kapitał 

zakładowy o wysokości: 19.950.000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej Spółką, adres mailowy do kontaktu: 

rodo@pgk.radzionkow.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b  RODO.  tj. w oparciu o niezbędność 

przetwarzania do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzania ścieków i ewentualnie – w przypadku zawarcia umowy- w oparciu o niezbędność jej wykonania. 

3. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach 

powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz 

ewentualnie podmiot, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działań weryfikacyjnych zmierzających do zawarcia 

umowy i ewentualnie przez czas trwania owej umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym także obowiązku archiwizacyjnego, w zależności, który z 

tych terminów będzie dłuższy.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i ewentualnie realizacji zawartej z Panią/Panem 

umowy.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(data i czytelny podpis)  

 

 

 


