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Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy/-ów
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WNIOSKODAWCA 2 (jeżeli konieczne) 

WNIOSKODAWCA 1 

Wypełniony i podpisany wniosek należy w oryginale dostarczyć do Zakładu (osobiście, wysyłka pocztą)

WNIOSEK NR 6D
Data wniosku (wybór z kalendarza)

Nr Wniosku (wypełnia ZUK)

Symbol Wnioskodawcy (wypełnia ZUK)

Zwracam/Zwracamy** się z prośbą  rozłożenie moich/naszych**  zobowiązań wobec ZUK sp. z o.o. zs. w 

Kiełczowie, w kwocie                                                             zł. na dogodne do spłaty raty.

Do dnia                                                       r. na poczet zadłużenia dokonam/dokonamy** pierwszej wpłaty

(wymagalna jednorazowa pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 30% całości zadłużenia) 

w wysokości              zł. 

Pozostałą część zadłużenia zobowiązuję/jemy się spłacić w równych ratach miesięcznych

po

od

zł. każda, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca  począwszy

r.

*** dodatkowo wypełniają przedsiębiorstwadodatkowo wypełniają przedsiębiorstwadodatkowo wypełniają przedsiębiorstwa**** niepotrzebne skreślić



sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
d) ustalenia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług ZUK sp. z o.o., przy czym, aby informacje o charakterze marketingowym mogły być przesyłane w formie elektronicznej lub za 

pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu przepisami dotyczącymi komunikacji i łączności elektronicznej (e-prywatności), 
potrzebujemy Państwa dodatkowej zgody. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie 
materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

3. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

4. W przypadkach, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych wybranym kanałem komunikacji elektronicznej, mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym 
momencie uprzednio wyrażonej zgody, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na ważność i zgodność z prawem przetwarzania dokonanych przed cofnięciem zgody.

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Podanie danych osobowych jest częściowo dobrowolne. Podanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i / lub adresu do korespondencji, nr PESEL, adresu nieruchomości (lokalu) 
objętej wnioskiem jest niezbędne do wykonania przedmiotu wniosku, oraz ewentualnego zawarcia i realizacji Umowy (jest wymogiem umownym). Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami 
ustaw powołanych w ust. 2 pkt. 2.1 i pkt. 2.3) powyżej stanowi wymóg ustawowy. 

7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, m.in. dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom 
windykacyjnym, kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom oraz organom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie 
przepisów prawa. 

8. Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, przy ulicy Wilczyckiej 14, KRS 0000098993, dalej „ZUK sp. z o.o.”. Kontakt z ZUK Sp. z o.o.:
adres e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, numer telefonu: 713988036 adresu do korespondencji: ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów. ZUK sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu realizacji praw, które Państwu przysługują), za pośrednictwem adresu email: iod@zuk-
kielczow.pl lub telefonicznie pod numerem 713988036. 

2. Dane osobowe, będą przetwarzane przez ZUK sp. z o.o. w następujących celach: 
2.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jakim jest realizacja przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” w związku z ww. ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dane będą przetwarzane w tym celu 
przez okres przewidziany przepisami tej ustawy; 
2.2. przyjęcia i realizacji złożonego przez Państwa wniosku, w tym zawarcia umowy, jeśli tego dotyczy wniosek, oraz jej dalszej realizacji, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres 
rozpatrzenia i realizacji przedmiotu wniosku, a w przypadku zawarcia umowy, przez okres realizacji umowy; 
2.3. dokonania wszelkich rozliczeń związanych z realizacją wniosku, jeśli wniosek łączy się ze świadczeniem usługi odpłatnej, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami rachunkowo-podatkowymi, przez okres wskazany przepisami tych ustaw; 
2.4. archiwizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacji wytworzonej w ZUK sp. z o.o., a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c)  RODO w związku z przepisami ww. ustawy, przez okres wskazany przepisami tej ustawy; 
2.5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZUK sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci: 

a)  ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, przez okres 5 lat,
b) optymalizacji procesów obsługi klienta i analiz finansowych dotyczących ZUK sp. z o.o., do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c) badania satysfakcji klienta dla określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i jakości świadczonych usług, do czasu zgłoszenia skutecznego, 

Klauzula informacyjna 
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UZASADNIENIE WNIOSKU O SPŁATĘ RATALNĄ ZADŁUŻENIA:

OŚWIADCZENIA INWESTORA:
1. Oświadczam/y, że w/w zobowiązanie traktuję/emy jako należne i bezsporne.
2. Oświadczam, że wpisując adres e-mail we wniosku wyrażam zgodę na dostarczanie dokumentacji w wersji elektronicznej (e-mail). Potwierdzam, że dniem 

dostarczenia (skuteczne doręczenie) dokumentów/pisma wystawionego przez ZUK sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie w formie elektronicznej będzie dzień 
wysłania na adres e-mail wskazany we wniosku.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu podjęcia działań niezbędnych do 
pozytywnego jego rozpatrzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z 
dnia 19 września 2019 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych 
zamieszczoną w niniejszym wniosku.

4. Jednocześnie zobowiązuję/emy się do regulowania opłat bieżących wynikających z otrzymanych faktur.
5. Oświadczam, że wszystkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
6. Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że Wniosek wypełniony nieprawidłowo, nieczytelnie lub niekompletny nie zostanie rozpatrzony do 

czasu jego uzupełnienia. O brakach formalnych wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub e-mailem.

Czytelny podpis Wnioskodawcy

*** dodatkowo wypełniają przedsiębiorstwadodatkowo wypełniają przedsiębiorstwadodatkowo wypełniają przedsiębiorstwa**** niepotrzebne skreślić

AnnaBerezowska
Notatka
Completed ustawione przez AnnaBerezowska
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