
Bobowa, dnia…………………………… 
 
………………………………………………………….. 
(IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA FIRMY*) 

 

…………………………………………………………..  
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA*) 

 

………………………………………………………….. 
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ) 

 

………………………………………………………….. 
(PESEL/NIP*) 
 

…………………………………………………………… 
(NR TELEFONU KONTAKTOWEGO) 

 
 
 

 

 

Wniosek 

o zawarcie umowy w sprawie dostarczania wody  

z wodociągów komunalnych/odprowadzania ścieków* 

 
 Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy w sprawie dostarczania wody                                    

z wodociągów komunalnych/odprowadzania ścieków* z dniem ……………….......................               

do/z obiektu mieszczącego się pod adresem ................................................................................ 

którego jestem właścicielem / współwłaścicielem / płatnikiem / najemcą / zarządcą / 

dzierżawcą / inne, jakie? ………………..……..*. 

Stan wodomierza głównego ……..…………….m3. 

Ilość osób zamieszkałych w danej nieruchomości ....................................................................... 

Powyższy wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy w sprawie dostarczania wody  

z wodociągów komunalnych i/lub odprowadzania ścieków. 

 Potwierdzam odbiór informacji konsumenckiej dla klientów będących konsumentami 

do umowy w sprawie dostarczania wody z wodociągów komunalnych/odprowadzania 

ścieków. 

  

 

                                                                                                         ………………………………… 

                                                                                                                     /czytelny podpis/ 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Gminna Jednostka Usług 

Komunalnych w Bobowej 

ul. Bohaterów Bobowej 6A 

38-350 Bobowa 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawie zawarcia umowy na 

dostarczanie wody z wodociągów komunalnych/odprowadzanie ścieków 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. U. UE .L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Jednostka Usług Komunalnych  

w Bobowej, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 38-350 Bobowa  

ul. Bohaterów Bobowej  6A, tel. (18) 35 14 178, zwanym dalej „Administrator”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) 

na dostarczanie wody z wodociągów komunalnych/odprowadzanie ścieków, jak 

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania a po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator 

będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. 

Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa  

w punkcie 3. 

9. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. dostawcom usług 

teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych  

i bezpieczeństwo IT a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  
 

           ……………………………………….  
                                                                                                                                                               

…………….……………………………….. 
                     miejscowość, data                                czytelny podpis 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

