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Data wpływu dokumentu 

do siedziby Spółki
ZLECENIE

wykonania przyłącza 

wodociągowego / kanalizacyjnego*

Dział Techniczny

Załączniki obowiązkowe

1. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego sanitarnego* - 1 egz.

Dane posesji

Podpis Zleceniodawcy

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 zlecenia usługi.

UWAGA: 

1. ZWiK "WiK" Sp. z o. o. w Żninie zastrzega, iż uzgodniony termin wykonania zlecenia może ulec zmianie z przyczyn

    niezależnych od Spółki.

dane niewymagane

Oświadczenie Inwestora

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

niniejszej umowy zlecenie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o. w Żninie

ul. Mickiewicza 22a    88-400 Żnin

Data wypełnienia wniosku

Akceptując ofertę cenową z dnia ................................ znak pisma ..............................................  

(ważną w chwili składania niniejszego zlecenia do ZWiK "WiK") na łączną kwotę ..................... zł nettto,

zlecam usługę wybudowania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o. w Żninie 

przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego sanitarnego* do posesji na podstawie przedłożonego (wraz z 

zawiadomieniem) opracowania technicznego do  ZWiK "WiK" w dniu ............................

Wnioskodawca 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

nr ewid. działki

obręb

Adres (miejscowość, ulica, nr)

niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na opłacenie usługi zgodnie z ważną ofertą cenową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o. w Żninie.

Dane do faktury

Imię i nazwisko / Pełna nazwa płatnika Adres płatnika

NIP / REGON* Inne



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.  

 

 


