Żnin, dnia ………………………….. roku
…………………………………………………
(Imię i nazwisko)
…………………………………………………
(ulica, nr domu, mieszkania)
…………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, miasto)
…………………………………………………
(numer klienta)
…………………………………………………
(PESEL** / NIP dla firm *)
…………………………………………………
(tel. kontaktowy**)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK”
Spółka z o. o.
ul. Mickiewicza 22a
88 – 400 Żnin

WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY ZA DOSTARCZANĄ WODĘ
I/ LUB ODPROWADZANE ŚCIEKI *

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrot zaistniałej nadpłaty za dostarczaną wodę i/lub
odprowadzane ścieki* w kwocie ………………………………………………………………......
(słownie: ……………………………………………………………………...……………...........)
dla nieruchomości zlokalizowanej w …………………………………………………………........
przy ulicy …………………………………………, nr …….., nr ew. dz.: ……………………......
Jednocześnie wskazuję rachunek bankowy z numerem:
………………………………………………………………………………………………….......
w banku ………………………………………………………………………………………........,
na który winien być dokonany zwrot w/w nadpłaty.
Podpis:
………………………………….
(wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
** dane nieobowiązkowe

Dotyczy osób fizycznych
Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie z siedzibą
przy ul. Mickiewicza 22a w Żninie.
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Spółki, mailowo na adres sekretariat@wikznin.pl
lub telefonicznie pod nr 52 30 20 913. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@oin.info.pl.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b 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).
Udostępnione przez Państwa dane będą przetwarzane dla celów realizacji i rozliczenia umowy o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków oraz dla realizacji prawnie określonych obowiązków i zadań przedsiębiorstwa.
Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oraz firmy, z którymi
„WIK” Sp. z o.o. ma zawarte stosowne umowy. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy i rozpatrywania roszczeń z niej
wynikających, a po wygaśnięciu umowy przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednak nie wpływa
to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed
jej cofnięciem.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie w
celu realizacji niniejszego wniosku.
………………

……………………………………….

Data

Czytelny podpis wnioskodawcy

