
        

    

Wnioskodawca
    

Adres zamieszkania stałego lub pobytu czasowego / Siedziby firmy
    

                    

    

Wnoszę o rozwiązanie umowy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie 

 o zaopatrzenie w wodę i/lub* odprowadzanie ścieków bytowych

z dniem

przy ulicy nr

nr działki nr księgi wieczystej

m3 nr wodomierza

m3 nr wodomierza

m3 nr wodomierza

        

Proszę o przesłanie korespondencji i końcowej faktury VAT na adres:

    

                    

5D     WNIOSEK

Miejscowość

Ulica, nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

E-mailTelefon

przy stanie wodomierzy:

Numer sprawy (wypełnia ZUK Sp. z o.o.)

Symbol Wnioskodawcy (wypełnia ZUK Sp. z o.o.)

data

wodomierz główny

wodomierz ogrodowy (podlicznik)

wodomierz dodatkowy

na dzień przekazania nieruchomości/lokalu: 

 O ROZWIĄZANIE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY I/LUB* ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Ulica, nr domu/mieszkania / Adres firmy

Miejscowość

Pieczątka ZUK Sp. z o.o.

Miejscowość Data

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy, instytucji / Pieczęć

Kod pocztowy

do nieruchomości/lokalu* położonej/położonego: 

w miejscowości



Powodem rozwiązania umowy jest:

    

    

    

  trwała likwidacja przyłącza

  inny (jaki?) 

Dane kontaktowe nowego właściciela**:

    

    

                    

Wymagane załączniki: 

 Protokół zdawczo-odbiorczy z aktualnym stanem wodomierza na dzień przekazania nieruchomości (w przypadku np. zmiany 
właściciela/użytkownika/najemcy nieruchomości)
 Upoważnienie dla pełnomocnika składającego wniosek (jeżeli konieczne) 

 Inne dokumenty ……………………..…..………………………………………………………………………………………... 

                    

* niepotrzebne skreślić
** do wykorzystania przez ZUK Sp. z o.o. w celu zawarcia umowy

Uwagi (wypełnia ZUK)

Kod pocztowy Miejscowość

  sprzedaż nieruchomości/lokalu

  przekazanie nieruchomości/lokalu

  utrata tytułu prawnego do nieruchomości/lokalu

Ulica, nr domu/mieszkania

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy, instytucji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 
14. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Sp.z o.o.: e-mail: iod@zuk-kielczow.pl.            
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wniosku oraz dalej, przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza 
wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: 
a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi kurierskie, pocztowe, księgowe, prawnicze, doradcze, serwisowe i IT,
b) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania stałego lub pobytu czasowego, siedziby 
firmy/instystucji oraz do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Podanie przez Panią/Pana 
danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku, ma na celu przyspieszenie jego 
rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czytelny podpis Wnioskodawcy / Pełnomocnika


