
 

 

 
 
 
 
 
………………………………………………   ………………………………………….. 
          miejscowość i data 

 
……………………………………………… 
imię i nazwisko lub nazwa zakładu 

 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
adres 

 
……………………………………………… 
nr telefonu 

 
 

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

 
Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków(*).  

Nieruchomość: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, nieruchomość gruntowa, inny obiekt: 

……………..………………………………………..………….. położony na działce nr.: 

…………………….  położonej w obrębie wsi ………………………………………………………… .  

Numer wodomierza: ………………………………………. 

Woda będzie wykorzystywana na cele bytowe i gospodarcze. 
 

Oświadczam, że jestem uprawniony do korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości.  

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Decyzją zatwierdzającą 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie 

Gminy Dobrzyniewo Duże zatwierdzoną przez organ regulacyjny Wody Polskie. 

 
 

……….……………………..… 
czytelny podpis wnioskodawcy 

  



 

 

 
 

 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) informuję, że: 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie 
Dużym przy ulicy Białostockiej 25,16-002 Dobrzyniewo Duże, reprezentowana przez Wójta.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu lub pisemnie na 
adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w w celu 
zawarcia i wykonania umowy. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora 
na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty 
przetwarzające). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres objęty umową na świadczenie usług oraz po zakończeniu 
umowy w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń 
wynikających z niniejszej umowy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 
RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  

 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie 
umowy. 

 
 
 
 

……….……………………..… 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 
Załączniki: 

1. Tytuł prawny nieruchomości, lokalu -  (akt notarialny, umowa najmu). 
2. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego lub protokół zdawczo – odbiorczy wodomierza 

(do wglądu pracownika przyjmującego wniosek). 
3. Zaświadczenie o NIP(**) 
4. Zaświadczenie o REGON(**) 

 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (*) niewłaściwe skreślić 
(**) dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 

mailto:iod@eterneco.eu

