
Wnioskodawca:                            ….………………, dnia…………… 
 
imię i nazwisko /nazwa firmy         
…………………………………………………………………. 
nr odbiorcy usług………………………………………… 
adres do korespondencji: …………………………… 
………………………………………………………………… 
tel. (w godz. 700-1500)………………………………… 
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
       UL.  PARTYZANTÓW 8    
       59-940  WĘGLINIEC  
       TEL. /075/ 77 12 117  
 
 
 

Wnioskuję o wydanie technicznych warunków montażu wodomierza 

głównego /podlicznika* do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej dla posesji 

przy  

ul. ............................................. w miejscowości…………………………………, działka/ 

nr domu* ……………………. 

 
Odbior:* □ OSOBIŚCIE □ ODESŁAĆ POCZTĄ 
W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia wniosku warunki zostaną odesłane pocztą na 
adres do 
korespondencji 

* Niezbędne zakreślić 

………………………………………………………………….. 
(Czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
Uwaga: Wniosek wypełniać czytelnie, pismem drukowanym lub elektronicznie. Wniosek nieprawidłowo, nieczytelnie wypełniony 
lub z brakami będzie zwracany Wnioskodawcy celem uzupełnienia. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego 
dalej RODO Zakład informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8 59-940 
Węgliniec; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu można uzyskać pod 
numerem tel.:+48 75 7712117 lub e-mail: zwik@post.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: cel przetwarzania danych na podstawie: zlecenia usługi art. 6 ust. 1 lit. 
a), b) oraz C) RODO; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat a planowany termin ich usunięcia wynosi 30 
(trzydzieści) lat; 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku; 
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej); 
9) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 

ZGODA: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz C) 
RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji usługi 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Komunalnych w 
Węglińcu i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałam/em 
poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. 

 
 

Druk 1/BZ/ZUK            ………………………………………. 
                   Data i podpis 


