
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o. w Żninie 
ul. Mickiewicza 22a    88-400 Żnin 

 
   

 

Data wpływu dokumentu  
do siedziby Spółki 

ZLECENIE 

wykonania usługi 

Data wypełnienia wniosku  

 

Dział Techniczny  

Zleceniodawca Inwestor  

Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy*, adres Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy*   

 
 

Dane do korespondencji Adres (miejscowość, ulica, nr)    

 
 

Numer telefonu **  Numer telefonu **   

ZAŁĄCZNIK:  
Upoważnienie Inwestora do reprezentowania go przez Zleceniodawcę 

 

Zlecam wykonanie (wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X):  

  □ podejścia/przeróbki* podejścia pod wodomierz główny/lokalowy/dodatkowy*  

  □ montażu/demontażu/wymiany* wodomierza głównego/lokalowego/dodatkowego*  

  □ przeniesienia wodomierza głównego*  

  □ plombowania wodomierza głównego/lokalowego/dodatkowego*  

  □ usunięcia awarii/płukania* przyłącza wodociągowego  

  □ usunięcia awarii/udrożnienia* przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego  

  □ wymiany przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego sanitarnego*  

  □ sprawdzenia stanu technicznego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego sanitarnego*  

  □ uruchomienia istniejącego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego sanitarnego*  

  □ zlokalizowania istniejącego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego sanitarnego*  

  
□ inne 

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

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

 

Dane dotyczące miejsca wykonania usługi  

Adres (miejscowość, ulica, nr) nr ewid. działki  
 

obręb 
 
 

Dane do faktury  

Imię i nazwisko / Pełna nazwa płatnika Adres płatnika  

 
  

NIP / REGON* Inne  

Oświadczenie Inwestora  

• Wyrażam zgodę na opłacenie usługi zgodnie z cennikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o. w Żninie.  

• Oświadczam, iż posiadam prawo do dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane / posiadam odpowiednie pełnomocnictwa do 

zawarcia niniejszej umowy zlecenie. 
 

• Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną zamieszczoną na następnej stronie.  

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o. w Żninie  

dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego wniosku i zlecenia usługi. 
 

* niepotrzebne skreślić  

** dane niewymagane  

Rozliczenie kosztu wykonania powyższych usług zostanie zrealizowane w oparciu o kosztorys powykonawczy według 

obowiązującgo w Spółce cennika obejmujący faktyczny czas wykonania usługi przez pracowników oraz zużyty materiał  

i użyty sprzęt zgodnie z kartą wykonania zlecenia potwierdzoną przez Zleceniodawcę. Dodatkowo do ww. kosztów 

doliczony zostanie koszt dojazdu i powrotu z/do siedziby Spółki do/od miejsca wykonywania usługi. 

UWAGA: W przypadku zlecenia usługi usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym i/lub kanalizacyjnym, którego 

eksploatacja rozpoczęła się przed 14.01.2002 r. (weryfikacja daty nastąpi na podstawie dostępnych dokumentów),  

zlecenie zostanie anulowane i usunięcie awarii nastąpi na koszt Spółki "WiK". 

 

                        

 

 Podpis Wnioskodawcy  
 

 

 



 

 

 

  

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.  

 

 


