
Myszków, dn ................................. 

                  WNIOSKODAWCA

….......................................................................
                             imię i nazwisko / nazwa firmy

….......................................................................
                             adres do korespondencji

….......................................................................
                                  nr  PESEL / NIP

….......................................................................
                                 telefon kontaktowy(1)

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Okrzei 140 
42-300 Myszków

Wniosek o zawarcie umowy na: dostawę wody i/lub odbiór ścieków*

Ja niżej podpisany(a) proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków* w związku z:

q wykonaniem przyłączenia, q nabyciem prawa własności, q darowizną lub spadkiem

q zgonem współmałżonka, q przejęciem w użytkowanie na czas: nieokreślony / określony do* …............

do nieruchomości / lokalu* przy ul. ......................................................................................... w Myszkowie

Poprzednim właścicielem / płatnikiem był(a) Pan(i)*: ……………......................…………………….......…

Wskazanie wodomierza na dzień złożenia niniejszego wniosku: ......................................... m3

Dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością(2) :.................................................................

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych dla celów ewidencyjnych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
z siedzibą przy ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich
danych osobowych,  prawo dostępu do treści  tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia  i sprostowania danych,  gdy są one niekompletne,  nieaktualne lub
nieprawdziwe. 
Administratorem zebranych danych osobowych jest ZWiK Sp. zo.o z siedzibą w Myszkowie, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków. Dane będą przetwarzane zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku na dostawy
i usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

Przyjmuje  do  wiadomości,  że  przypadku  zawarcia  w  formie  korespondencyjnej  umowy  będącej  przedmiotem  niniejszego  wniosku,  posiadam  prawo  do
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą
(podst. prawna  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827).

Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Załączniki:

1. ..........................................................................

….................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

 ID Posesji: __ __ __ __ __ __                                                            Zadłużenie posesji: ..............................

 Uwagi: ….........................................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

1) podanie nr telefonu jest dobrowolne ma na celu usprawnienie kontaktu z klientem
2) proszę określić słownie rodzaj dokumentu np. akt notarialny, umowa najmu, itp. (tych dokumentów do wniosku proszę nie dołączać )

Informacja Działu Obsługi Klienta


