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WNIOSEK 
 

UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z HYDRANTU ORAZ ZAKUP WODY 
 

Zwracam się z wnioskiem o wynajem wodomierza hydrantowego oraz sprzedaż wody z hydrantu 
(miejsce włączenia):  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
w celu: _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
czas poboru wody – od: _______________ do: _______________ ; 
 
termin zwrotu wodomierza – do dnia: __________________ ; 
 
osoba odpowiedzialna: ____________________________________ tel: _________________ 
 
deklarowana średnia ilość pobieranej wody w ciągu doby: _____________ m3/dobę; 
 
ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą: ____________ % ilości pobranej wody. 
 
Dane Nabywcy – Płatnika: 
– nazwa: ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
– adres: ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
– NIP: ________________________ 
– telefon: _________________ fax: _______________ e-mail: _______________________ 
 



  

– nr rachunku bankowego: _____________________________________________________ 
 
– adres wysyłkowy: __________________________________________________________  
WNIOSKODAWCA:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wydział Sieci Wod.-Kan.  
Zgoda na korzystanie z hydrantów podziemnych (adresy włączenia):  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
Dokładną lokalizację wyznaczonych do podłączenia hydrantów podziemnych zaznaczono na 
załączonej mapce.  
Czas korzystania z hydrantów – od: _______________ do: _______________  
Uwagi: _____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
Zapoznałem się ze znajdującą się poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych.  

 
                                                        Data: _______________ Podpis: _________________________  
 
Ochrona danych osobowych w ZWKiUK Sp. z o.o. 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informujemy: 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych z siedzibą w Świebodzinie,  

ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin, adres e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl , tel. 48 68 382 26 23. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.  

Odbiorcy 

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

Czas przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, wymaganym dla realizacji umowy o zaopatrzenie  w 

wodę i / lub odprowadzenie ścieków, do czasu określonego prawem zakończenia terminu wysuwania roszczeń z tytułu umowy.  

Prawa 

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych  

Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo 

zobowiązani do ich podania , a konsekwencja  niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej zawarcia. 

       

     Zapoznałam/em się z w/w treścią             ………………………………..  

                                                                                                                      (podpis klienta)   
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