
1. …............................................................... 
 (imię, nazwisko właściciela/współwłaściciela/dzierżawcy/najemcy/użytkownika/zarządcy)* 
  

        
2. 

….................................................................... 
 (imię, nazwisko właściciela/współwłaściciela/dzierżawcy/najemcy/użytkownika/zarządcy)*

        

    

…..................................................................... 
 (adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr mieszkania)     
         

 

........................................................................     
 (miejscowość, kod pocztowy)     

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

     (telefon kontaktowy) 

             

       
 
 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE NOWEJ UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW * 

 Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody* i odprowadzanie ścieków* 

do nieruchomości/działki* mieszczącej się przy ul. ……………………….…….……………………………… 

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/dzierżawcą/najemcą/użytkownikiem/zarządcą* ww. 

nieruchomości/działki*. 

 
1. Legitymujący/legitymująca* się  .………….………………………………………………..…………………….. 
        (nr, seria dokumentu tożsamości) 

 
wydanym przez ……………………………………....…………………………………………….……………………..  
 
 
dnia ……..……………….………….  PESEL ……………….………………....……..…...................... 
 
 
2.  Legitymujący/legitymująca* się  ………….………………………………………………..…………………….. 
        (nr, seria dokumentu tożsamości) 

 
wydanym przez ……………………………………....…………………………………………….……………………..  
 
 
dnia ……..……………….………….  PESEL ………………....……..…........................................ 
 

Woda będzie pobierana na następujące cele: socjalno-bytowe, ogrodowe, gospodarcze*.  

Z przyłącza będzie/będą* korzystać ……………………… (osoba/osoby/osób*). 

Proszę o przesyłanie korespondencji oraz faktury VAT* na adres (zamieszkania/korespondencyjny*). 

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

     (adres: ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, e-mail)      
 
 

Księga Wieczysta Nr JG1J/……………………………….. 
         ……….......................................... 

  czytelny podpis 

Załącznik (do wglądu): 
Akt notarialny /Księga Wieczysta/Postanowienie Sądu /Umowa najmu lokalu*. 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Karkonoski System Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Bukowiec, Robotnicza 6 
58-533 Mysłakowice 

 
Oddział w ……………….……….. 

 
………………………………………… 
 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania umowy na 

dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków do/z budynków/obiektów.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z 

o.o., Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, nr telefon: 75 - 75 40 760 

1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres  

e-mail: biuro@kswik.eu 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 

przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia; 

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania  władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Karkonoski System 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia; 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Karkonoskim Systemie 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Przy czym podanie danych jest: 

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub 

niemożliwość zawarcia umowy. 

9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla 

Ciebie inne podobne doniosłe skutki. 

 

 

mailto:biuro@kswik.eu

