
Drawsko Pom., dnia ...................................  

......................................................  
(nazwisko i imię) 

......................................................  
(adres zameldowania) 

......................................................  

......................................................  
(numer telefonu) 

......................................................  
( PESEL) 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. 

78-500 Drawsko Pomorskie 

ul. Podmiejska 3 

 

W N I O S E K 

 
o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości 

położonej w .............................................................. przy ul........................................................ 

działka nr ....................................................... 

 

Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody / odprowadzania ścieków ............................... 

Odczyt stanu początkowego wodomierza:  1)..................  nr wodomierza ............................... 

2) .................. nr wodomierza................................  

Przeznaczenie wody na cele ............................................................   

Rodzaj odprowadzanych ścieków ...................................................   

Ilość zamieszkałych osób ………………………………………… 

Oświadczam, że przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne wykonane zostało zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejska 3, 78-500  Drawsko Pomorskie 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel.: (94) 3630090 email: zwikdrawsko@post.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją umowy na 

dostawę wody i odprowadzenie ścieków, w tym rachunkowych, ewidencyjnych, archiwalnych - 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach 

realizacji umowy na dostawę wody i odprowadzania ścieków. 



6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych 

celów. 

 

 

 

 

....................................................  

(czytelny podpis ) 

 

Przy składaniu wniosku wnioskodawca przedstawia:  

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości  

2. Dokument potwierdzający tożsamość.  

3. Mapę powykonawczą lub kopię mapy zasadniczej. 

 


