
  

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z.o.o                                                     

Ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork   
www.hydrokom.pl                                                              ………………..………………………………… 
                                                                                                                                                                 (miejscowość, data)    

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 

ścieków1/…………………………………………………………………………2
 

1.Wnioskodawca: 
Imię/nazwa 
 
Nazwisko /cd. nazwy firmy 
 

Adres zamieszkania/siedziba: 
Miejscowość 
 

Kod Poczta 

Ulica 
 

Nr posesji Nr lokalu 

 

NIP (odbiorcy prawni) / PESEL (odbiorcy fizyczni): ² 

 

2.Dostarczanej do: 

 Określenie posesji:  
 

 Adres posesji: 

Miejscowość 
 

Kod Poczta 

Ulica 
 

Nr posesji Nr lokalu 

3. Woda wykorzystywana będzie na cele:³ 

       gospodarstwa domowe                                                  pozostali odbiorcy 

        przemysł i usługi         przemysł spożywczy 

4. Oświadczam , że w/w nieruchomość :³

 jest podłączona do sieci wodociągowej                        posiada własne ujęcie wody

jest podłączona do sieci kanalizacyjnej                        posiada przydomową oczyszczalnię ścieków

 posiada bezodpływowy zbiornik (szambo) 

5. Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości …………………………………..……………………… 

6. Stan wodomierza ……………. 

7. Załączniki……………………………………………………………..……..…………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych WiK HYDROKOM Sp. z o.o. informuje: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku z siedzibą przy ul. 

Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork. 

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w celu 
realizacji umowy.  

3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszej umowy. 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku w celu 

realizacji niniejszej umowy, celów statystycznych oraz na potrzeby utrzymania i certyfikacji ZSZJ i Ś. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 
mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania, uaktualniania 

i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

moich danych osobowych  w wymienionym celu.      
       

     ................................................. 
                                                                                                                                          czytelny podpis odbiorcy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wprowadzono do ewidencji dnia ........................................ 

Numer płatnika .................................................................... 

Numer punktu poboru .........................................................        

    ………………………………… 
           (podpis) 

                                                 
1  Niepotrzebne skreślić 

2 Wpisać właściwe 
3 Zaznaczyć właściwe 

 

FG 07/7.2.1-02                                                                                                                          

http://www.hydrokom.pl/

