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NIP 649-19-76-190      REGON 276 644 485       KRS 0000053459       BDO  000487149 

Siedziba: ul. Słowackiego 11 B   42-440 Ogrodzieniec   

www.pkogrodzieniec.pl,  tel. 32 6732081 

 

Wysokość kapitału zakładowego: 38 853 100,00 PLN 

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

PKO BP 95 1020 2498 0000 8302 0563 0969 

  

    Przedsiębiorstwo Komunalne 

Ogrodzieniec Sp. z o.o. 

                                                                                     Ogrodzieniec, dn. …………. 

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

 

 UWAGA! NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE – DRUKOWANYMI LITERAMI 

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

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Dane do korespondencji……………..………………. 

Tel. /nieobowiązkowo/. ………………………………. 

Mail /nieobowiązkowo/……………………………….. 

PESEL/NIP …………………………………………… 

 

Oświadczam, że na podstawie Aktu Notarialnego/Księgi Wieczystej/Postanowienia 

Sądowego* nr ………………………….. z dn. …………………………….. jestem  

właścicielem / współwłaścicielem / dzierżawcą / najemcą / użytkownikiem obiektu 

budowlanego / zarządcą nieruchomości / korzystam z nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym* 

obiektu poł. …………………………………………………………………………………… 

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

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostarczanie wody/odprowadzanie  

ścieków* do w/w nieruchomości. 

Stan wodomierza …………………………, Nr wodomierza ……………………………… 

Oświadczenie o celach dla jakich woda będzie pobierana (wg celów z Prawa wodnego]: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zobowiązuję się do regulowania bieżących opłat.                                             

http://www.pkogrodzieniec.pl/
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Wysokość kapitału zakładowego: 38 853 100,00 PLN 

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
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    Przedsiębiorstwo Komunalne 

Ogrodzieniec Sp. z o.o. 

 Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym w dalszej treści "RODO" informujemy, iż: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu przy ul. 
Słowackiego 11 b, 42-440 Ogrodzieniec, NIP 6491976190, zwany dalej Administratorem; 
2.W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres email:   
rodo@pkogrodzieniec.pl oraz pod numerem telefonu 32 6732081 
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem: 
1) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz realizacji przedmiotu wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
2) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO, takiego jak np.: 
- wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- właściwa realizacja zadań PSZOK, w tym weryfikacja dostarczonych odpadów komunalnych oraz prowadzenie wizyjnego systemu kontroli 
(monitoring) miejsca magazynowania odpadów – art. 25 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, 
- wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, 
nadzór Rady Nadzorczej i obsługa ubezpieczeniowo-podatkowa członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 
 - wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji. 
3) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. e RODO, 
4) realizacji usługi „polecenia zapłaty” oraz e-faktury w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na to zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, 
 5) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym np.: 
- dokonanie zdalnego odczytu wodomierza oraz otrzymywanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza 
(dotyczy osób posiadających wodomierze z nakładką radiową), 
- ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, 
- realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych, 
- powiadomienia Pani/Pana o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia 
wody) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 
- zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie Administratora poprzez stosowanie wewnętrznego monitoringu 
wizyjnego. 
4.W związku z przetwarzaniem danych z w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. 
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 
podmioty biorące udział w realizacji umowy na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy 
oprogramowania, serwisanci komputerowi, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, 
organy właściwe w sprawach wywozu odpadów lub gospodarowania wodami oraz właściwe organy regulacyjne, w uzasadnionym przypadku – 
firmy windykacyjne). 
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania 
danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 
danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody. Materiały pozyskane z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 
1-3 miesięcy, chyba że będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – wówczas okres ten ulegnie 
odpowiedniemu przedłużeniu. 
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7.Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem. 
8.W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Ogrodzieniec Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter 
dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Przedsiębiorstwem 
Komunalnym Ogrodzieniec Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji – Pani/Pana dane nie będą 
profilowane. 
 

http://www.pkogrodzieniec.pl/
mailto:rodo@pkogrodzieniec.pl
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Klauzula informacyjna: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o. informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę 

lub odprowadzane ścieków wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, ul. H. Sienkiewicza 2 

 

 

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

                                                                                                                           / podpis odbiorcy usług/ 

Stwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami: …………………..………………… 

                                                                                                                                                               /podpis pracownika PK/ 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

http://www.pkogrodzieniec.pl/

