___________________________
(imię i nazwisko)

Rozogi, dnia ___________________

___________________________
___________________________
( dane adresowe )
___________________________
( dane do kontaktu – nr telefonu)*
* dane nieobowiązkowe / dobrowolne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach
Sp. z o.o. z siedzibą w Rozogach
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12 – 114 R o z o g i
WNIOSEK
Dotyczy: świadczonych usług dostawy wody / odprowadzania ścieków
nieruchomość położona
w miejscowości ____________________ dz. Nr _______________
Składam wniosek o wprowadzenie zmian w umowie Nr _____________ z dnia ___________ w zakresie:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością i jestem uprawniony/na do składania oświadczeń i
wniosków oraz zawierania wszelkich umów w zakresie usług związanych z powyższą nieruchomością.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią obowiązującego „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Rozogi”.
Odbiorca usług wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych tj.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o. z siedzibą w Rozogach przy ul Wojciech Kętrzyńskiego 22, na
zasadach określonych Rozporządzeniem 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 rozporządzenia o ochronie danych).
Podanie danych osobowych przez Odbiorcę usług jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o
zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i
wymaga wyraźnej zgody. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia na
warunkach określonych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
Niepodanie danych osobowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości
dalszego świadczenia usług objętych niniejszą umową.
Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne oraz, że zgoda może być cofnięta w każdym
czasie. Zapoznałem/łam się z klauzurą informacyjną zgodnie z RODO, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z zawierana umową drogą telefoniczną lub przy użyciu środka
komunikacji elektronicznej.
________________________________
(podpis Odbiorcy usług)

