DRUK NR BOK – 26
……………………., dnia ……………………………
…………………………….......................................
Nazwisko i imię lub Nazwa firmy

……………………………………............................
Ulica

………………………………………………………
Kod pocztowy / Miejscowość

…………………………….......................................
PESEL / NIP / REGON**

.……………………………………...……………………..
Telefon kontaktowy / e-mail

Wadowickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wadowicach
WNIOSEK O WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA

Zwracam się z prośbą o wykonanie ekspertyzy wodomierza, zainstalowanego na przyłączu
wody zasilającym budynek / obiekt ………………………………położony na terenie nieruchomości
przy ul. ……………………………..………………. w ……………………..…………………………
Zgłaszam następujące zastrzeżenia do działania wodomierza:
(proszę szczegółowo opisać na czym polega nieprawidłowe działanie wodomierza np.: wodomierz wskazuje
większą ilość wody niż jest pobrana, itp.)
................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................................

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. 2017, poz. 1701 § 18 ust. 3)
zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z przeprowadzoną ekspertyzą, w przypadku
gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdzi zgłoszonych przeze mnie
zastrzeżeń.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (dalej: WPWiK) z siedzibą w Wadowicach.
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice, mailowo na adres: sekretariat@wpwik.com, telefonicznie pod numerem 33 82 356 26. Dane
osobowe
będziemy
przetwarzać
w
celu
wykonania
umowy
o
zaopatrzenie
w
wodę
lub
odprowadzanie
ścieków.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z nami umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
Dane osobowe Odbiorcy usług, WPWiK może przekazywać:
osobom upoważnionym przez WPWIK –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, obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków. Odbiorcy usług 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.
Odbiorca usług na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………………
Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika

