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Wniosek przyjęto (data i podpis przyjmującego):

Nr klienta………………………………

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY KLIENTA - PODMIOTU GOSPODARCZEGO
 NOWY KLIENT  AKTUALIZACJA DANYCH
1. DANE PODSTAWOWE WYKORZYSTYWANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY
1.1 Nazwa firmy

1.2 Ulica

1.3 Nr posesji

1.4 Nr lokalu

1.5 Miasto

1.6 Kod pocztowy

1.7 Poczta

1.8 Gmina

1.10 NIP

1.11 Pesel

1.11 REGON

1.12 Pesel współwłaściciela

2. DANE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA UMOWY
2.1 Przedkładam dokumenty do zawarcia umowy - podmiot gospodarczy*:
 zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 dokument potwierdzający stan prawny do nieruchomości:
 odpis z księgi wieczystej
 kserokopia aktu własności (uwierzytelniona) lub
 kserokopia umowy najmu, dzierżawy (uwierzytelniona) lub
 inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości-……………………………………………..
 wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę
 protokół zdawczo-odbiorczy na dzień przekazania/przejęcia lokalu
2.2 Nieruchomość podłączona jest:
 bezpośrednio do sieci wodociągowej
 do własnego ujęcia wody
2.3 Ścieki z nieruchomości odprowadzane są/będą:
 bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych
 poprzez instalację innych użytkowników
 budynek nie podłączony do urządzeń kanalizacyjnych - zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia*
 inny sposób odprowadzania ścieków -…………………………………………………………………………………………………….…………………………..
2.4 Budynek:
 zamieszkany

 w budowie

 działka niezabudowana

 inny (podać jaki) ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
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3. DANE KONTAKTOWE (wypełnić tylko jeżeli są różne od danych podstawowych)
3.1 Ulica

3.2 Nr posesji

3.3 Nr lokalu

3.4 Miasto

3.5 Kod pocztowy

3.6 Poczta

3.7 Nazwa odbiorcy korespondencyjnego

3.8 Telefon 1

3.9 Telefon 2

3.10 Osoba do kontaktu 1

3.11 Osoba do kontaktu 2

4. DANE ADRESOWE PUNKTU / MIEJSCA DOSTARCZANIA WODY
(wypełnić w przypadku, gdy jest to kolejny punkt wody lub dane są różne od danych podstawowych)
4.1 Ulica

4.2 Nr posesji

4.4 Miasto

4.5 Kod pocztowy

Czytelny(e) podpis(y) klienta(ów):

4.3 Nr lokalu

4.6 Poczta

Data

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec (PWiK „NYSA” Sp. z o.o.) informuje, że jest
administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@pwik.zgorzelec.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku,
w tym obowiązków prawnych ciążących na PWiK „NYSA” Sp. z o.o., wykonania przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie
publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o.
działań związanych z przedmiotem wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania na adres: iod@pwik.zgorzelec.pl,
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres
konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.
W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz
PWiK „NYSA” Sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PWiK „NYSA” Sp. z o.o. oraz archiwom.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PWiK „NYSA” Sp. z o.o. pod adresem:
www.pwik.zgorzelec.pl.
Czytelny(e) podpis(y) klienta(ów):
Data

KLAUZULA INFORMACYJNA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu informuje, że na podstawie art. 27e ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018. poz. 1152 z późn. zm.), w przypadku odmowy zawarcia
umowy, odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu
do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu ul. Norwida 34,
50-950 Wrocław.

DANE SYSTEMOWE
6.1 Symbol

6.2 Skrót (wypełnić DRUKOWANYMI literami)

6.3 Profil

6.4 Branża
 odbiorcy wody
 odbiorcy

6.5

 gospodarstwa domowe  budowlane
 gospodarka mieszkaniowa  inni odbiorcy
6.6 Dołączone obiekty w postaci cyfrowej np.: skan odpisu z KW

 woda
 kanał
 woda ogród
6.7 Uwagi

Dział Obsługi Klienta

Czytelny podpis pracownika:

Data wprowadzenia do systemu:

POLA BIAŁE WYPEŁNIA KLIENT, POLA KOLOROWE WYPEŁNIA PRACOWNIK PWIK NYSA, WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYM LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

