
 
 
………………………………….                                      …………., dnia ........................ 
                         (imię i nazwisko)    
  

 

 

                                            

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

(adres do korespondencji) 
 
 

....................................................   
                (nr telefonu kontaktowego) 
 
 

…………………………………………… …… 

                   
(NR PESEL)

   

   MZGK w Chełmku Sp. z o. o. 
        Wydz. Wodociągów i Kanalizacji  

  
WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ  
I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ** 

 

Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie 
ścieków do/z nieruchomości/działki* położonej przy  

 

ul......................................... nr budynku/nr działki (budowa)..............................         
 
w ……………………… . 
 
Oświadczam, że  ja niżej podpisany …………….……..………………………………….  

(imię i nazwisko) 

władam nieruchomością na podstawie  ………………………………………………….. 
                                                          (określić tytuł  prawny lub władanie nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym) 

 
Oświadczam, że  ja niżej podpisany …………….……..………………………………….  

(imię i nazwisko) 

będę zużywał wodę dostarczaną przez MZGK w Chełmku Sp. z o.o. na następujące 
cele: 

a)zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków dla gospodarstwa 

domowego  w ilości ..…............… m3 miesięcznie, 

b)inne cele (określić zgodnie z katalogiem z prawa wodnego) ..................................w ilości   

……… m3 miesięcznie, 

Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w 
niniejszym wniosku w celu wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz 
zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku. Wnioskodawca wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych PESEL dla celów windykacyjnych. 
 

                                                                                                                                     
czytelny podpis 



 
 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Chełmku Spółka z o.o.  Sp. z o. o. (dalej: MZGK) z siedzibą w Chełmku ul. Piastowskiej 18.  
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres 32-660 Chełmek ul. 
Piastowska 18 mailowo na adres: sekretariat@mzgk.chelmek.aanet.pl lub 
wodociągi.chelmek@wp.pl telefonicznie pod numerem 33-846-15-23, 33-846-12-61 lub 
z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych: 
sekretariat@mzgk.chelmek.aanet.pl, tel. 33-846-12-61. Dane osobowe będą 
przetwarzane w celu wykonania umowy o zaopatrzenie wodę i/lub odprowadzanie 
ścieków. 
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zawarta z nami 
umowa o zaopatrzenie wodę i/lub odprowadzanie ścieków. (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
Dane osobowe Odbiorcy usług, MZGK  może przekazywać:  

 osobom upoważnionym przez MZGK –pracownikom i współpracownikom, którzy 
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

 podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające 
przetwarzania danych, 

 innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, 
firmom windykacyjnym, które wg obowiązujących przepisów mogą żądać 
przekazania danych. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w 
wodę i/lub odprowadzanie ścieków.  Odbiorca usług ma prawo do żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
Wnioskodawca na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 
 
 

mailto:sekretariat@mzgk.chelmek.aanet.pl

