
W N I O S E K   O   Z A W A R C I E   U M O W Y                                                                        
O   Z A O P A T R Z E N I E   W O D Ę   

I / L U B  O D P R O W A D Z A N I E  Ś C I E K Ó W  
 

I. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY   
 

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy ………………………………………………………. 

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

□ Osoba fizyczna   □ Osoba prawna   

Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy………………………………………………… 

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

Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż wyżej wymieniony) ………….. 

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

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………… 

W przypadku Osoby prawnej: 

NIP: …………………….. 

REGON/KRS: ……………………… 

 

II. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  

 

Niniejszy wniosek dotyczy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków 

do nieruchomości położonej w……..……………………………………. przy ul.……………………………………… . 

Oświadczam, że wskazana powyżej nieruchomość: 

1. □ podłączona jest do sieci 

wodociągowej  

□ posiada własne ujęcie wody 

2. □ podłączona jest do sieci 

kanalizacyjnej  

□ wprowadza ścieki do zbiornika 

bezodpływowego lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

III. Oświadczenie o tytule prawnym / korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym 

 

Oświadczam, że jestem: właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem/najemcą. 

 

Nr KW ……………………………….. Akt notarialny nr rep …………………………………………….. 

Dodatkowe informacje:………..……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

  podpis pracownika PROMAX Sp. z o.o.   
podpis wnioskodawcy 



IV. Inne  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art.13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679 (RODO), aktualne będą poniższe 
informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez PROMAX: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, ul. Pocztowej 14, 42-450 Łazy, tel.: 32 67 34 260, 883 780 
176 fax: 32 67 24 979 POGOTOWIE WOD-KAN 32 67 29 315 e-mail: biuro@promaxlazy.pl 

2. Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych -  e-mail: iodo@promaxlazy.pl  tel. 32 67 34 260  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, zlecenia, wniosku , na podstawie art. 6 ust.1 RODO w nawiązaniu do 

obowiązujących przepisów prawa  

4. Zbierane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być podmioty uprawnione do przetwarzania danych na podstawie umów lub organy uprawnione do otrzymania danych 
na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. Okres przetwarzania 

danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PROMAX . Po tym okresie dane będą 
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. prawo do bycia zapomnianym. 

8. Wycofanie zgodny nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016r 

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PROMAX w celu realizacji celów wskazanych w  

pkt 3., z wyjątkiem danych osobowych , oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.  

VI. Zgoda na kontakt telefoniczny . 

Wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez Promax Sp. z o.o. za pośrednictwem telefonu( zarówno w formie połączeń 

głosowych jak i wiadomości SMS  i MMS ) .        TAK  NIE

  

 

VII. Informacja dodatkowe 

Firma  PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, ul. Pocztowej 14, 42-450 Łazy jest czynna w dni robocze od godziny 7:00 

do godz. 15:00 nr tel.:  32 67 34 26, 883 780 176 fax: 32 67 24 979,  
e-mail: biuro@promaxlazy.pl .  W godzinach popołudniowych od 15:00 do 7:00 oraz święta i dni wolne od pracy 

zgłoszenia należy dokonywać na:  POGOTOWIE WOD-KAN  tel. 32 67 29 315  
 

 

…………………………………., dnia ………………..… r.. 
                   miejscowość                                                      data 

 

 

 

                                                                                                  ………….…………………………………….. 
                                                                                                                                                                          podpis wnioskodawcy 


