załącznik nr 4 do procedury P-05
Cielcza dn. ………………………..

………………………………..
………………………………..
(nazwa podmiotu gospodarczego)

………………………………..
………………………………..
(adres siedziby)

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin

WNIOSEK
o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków – j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 139 – art. 6)

do obiektu przy ulicy ……………………………………….………………. nr ……………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku, wyłącznie do
celów związanych z zawarciem oraz realizacją umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182
ze zm.).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, zwana
dalej „Spółką”; Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umowy na
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków; posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania; podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
*

*

*

Oświadczamy, że jesteśmy właścicielem , współwłaścicielem , użytkownikiem , dzierżawcą* nieruchomości
(UWAGA! W przypadku dzierżawcy lub użytkownika wymagana jest zgoda właściciela, którą należy dołączyć
do wniosku)

NIP………………………………….. REGON……………………………………………………..
w imieniu ww. podmiotu działają:
1………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko i funkcja np. prezes, dyrektor, główny księgowy)

2 ……………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko i funkcja np. prezes, dyrektor, główny księgowy)

do wniosku należy dołączyć:
- wykaz obiektów w przypadku ich większej liczby,
- poświadczone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem (aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS
lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopii decyzji w sprawie nadania
NIP oraz zaświadczenia o numerze REGON)

(pieczęć i podpis)

* Właściwe podkreślić

(pieczęć i podpis)

