OK-01-07a
Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
z nieruchomości położonej na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o.

BOK: 59 84-18-353
Dział prowadzący sprawę:
59 84-18-354, 59 84-18-355
Strona internetowa: www.wodociagi.slupsk.pl
e-mail: bok@wodociagi.slupsk.pl

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
NIP: 839-000-55-92

Nr wniosku:

Data: …………………………………

Wnioskodawca:
Nazwisko/nazwa
Imię /cd. nazwy firmy

Adres zamieszkania/siedziba:
Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica

Nr posesji

Nr lokalu

NIP (dotyczy firm)/ PESEL (odbiorcy indywidualni)*: (pole obowiązkowe)
Dane kontaktowe: (pola fakultatywne; istnieje możliwość cofnięcia zgody)
Telefon

e-mail

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
do/z nieruchomości położonej na terenie miasta Słupska oraz Gminy Kobylnica
Adres nieruchomości:
Miejscowość
Ulica

Kod

Poczta
Nr posesji

Nr lokalu

1. Cel dostawy wody/ odbioru ścieków:

□ Gospodarstwa domowe
□ Działalność gospodarcza
□ Budowa
□ Inny (określić jaki): …………………………………………………………………….
2. Zapotrzebowanie na wodę w m3/m-c:
3. Czy występuje konieczność dodatkowego zapewnienia wody do celów ppoż.:

□

Tak - w ilości dm3/s
Podać rodzaj i ilość hydrantów : ……………………………………………………………………………………….

□

Nie występuje

4. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków z posesji w m3/m-c: (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj
i podać ilość)

□ Ścieki przemysłowe - ilość …………….
□ Ścieki bytowe z gospodarstw domowych - ilość …………….
□ Ścieki bytowe z innych obiektów niż gospodarstwa domowe - ilość …………….
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OK-01-07a
Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
z nieruchomości położonej na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica
5. Informacja o przydomowej przepompowni ścieków: (dotyczy nieruchomości położonych na terenie
Gminy Kobylnica)

□ Przepompownia przydomowa w posiadaniu wnioskodawcy
□ Przepompownia przydomowa w posiadaniu gminy
□ Brak przepompowni
6. Sposób odprowadzenia wód opadowych:

□ na teren lub u w inny sposób z pominięciem kanalizacji sanitarnej
□ do kanalizacji sanitarnej
7. Tytuł prawny do nieruchomości:

□ własność □ dzierżawa/najem □ użytkowanie

□ nieuregulowany stan prawny

8. Czas trwania umowy: od dnia ……………… na czas

□ Nieokreślony

□ Określony do dnia ………………….

9. Inne informacje i wnioski:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Do wniosku dołączam:
□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu)
□ Wypis z KRS (dotyczy firm)
□ Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy firm)
□ Załącznik do umowy o stanie wodomierza/y
□ Pozostałe: .............................................................................

Dane do korespondencji: (wypełnić jeśli dane inne niż wnioskodawcy)
Nazwisko/nazwa

Adres:
Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica

Nr posesji

Nr lokalu

Dane kontaktowe: (pola fakultatywne; istnieje możliwość cofnięcia zgody)
Telefon

e-mail

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że:
• Administratorem danych, które podałem/am są „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl.
• Cel przetwarzania danych: wykonanie umowy, której dotyczy wniosek oraz zabezpieczenie lub dochodzenie roszczeń. W zakresie danych
kontaktowych – przekazywanie informacji związanych z wykonywaniem umowy oraz wysokości należnych opłat za świadczone usługi i
terminu ich wymagalności.
• Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b (wykonanie umowy), a (podanie danych kontaktowych) oraz f (dochodzenie lub
zabezpieczenie roszczeń) 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Dane osobowe, które podałem/am nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych.
• Dane osobowe, niezbędne do realizacji niniejszego wniosku oraz zawarcia umowy, której dotyczy ten wniosek, podaję dobrowolnie, lecz jest
to niezbędne do zawarcia umowy. Dane kontaktowe podawane są dobrowolnie z prawem do cofnięcia zgody w każdym momencie ze
skutkiem na przyszłość (poprzez przekazanie oświadczenia Administratorowi danych).
• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z umowy, której dotyczy niniejszy wniosek oraz z przepisów dotyczących
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym
wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.
• Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
• Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
• Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

....................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

Wyd. 8/16.11.2020

2/2

