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imię i nazwisko / nazwa firmy

miejscowość, data

kod nabywcy

adres zamieszkania / siedziba firmy

adres korespondencyjny
PESEL

REGON**

NIP**

nr telefonu kontaktowego

WNIOSEK DO AQUA S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ O ZAWARCIE UMOWY
o zaopatrzenie w wodę

o odprowadzanie ścieków
umowy jw. dla obiektów zlokalizowanych

Wnioskuję o zawarcie z dniem
w nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr

adres nieruchomości : miasto/miejscowość, ulica, nr budynku i/lub nr parceli

Powołując się na następujący dokument *:
odpis z księgi wieczystej z dnia

wypis z rejestru gruntów z dnia
Repertorium nr

umowę sprzedaży z dnia
umowę dzierżawy / najmu / użyczenia z dnia
uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia
inny:

oświadczam, że *:
posiadam następujący tytuł prawny do ww. nieruchomości:
korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na nieruchomości prowadzone jest:

gospodarstwo domowe /

Podaję dane niezbędne do zawarcia umowy:

działalność gospodarcza /

inna działalność*:

rodzaj działalności

o nieruchomość zasilana jest w wodę z *:
sieci wodociągowej AQUA S.A. /
studni

innej sieci:

o ścieki z nieruchomości odprowadzane są do *:
sieci kanalizacyjnej AQUA S.A. /
przydomowej oczyszczalni ścieków
osadnika bezodpływowego

innej sieci:

m3/d
odprowadzanych ścieków *:
m3/d
w tym ścieków przemysłowych *:
odprowadzam wody opadowe do kanalizacji AQUA S.A. z powierzchni * (należy podać wielkość powierzchni rzutu poziomego):

o średniodobowa ilość

pobieranej wody /

droga, parking, chodnik, plac o nawierzchni:
- asfaltowej lub betonowej:
- kostki brukowej, płyt chodnikowych:
- innej * właściwe zaznaczyć

i/lub wypełnić/ **dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

dach:
m2
m2
m2

m2
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Przedstawiam dokumenty wymagane do zawarcia umowy *:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości:
/

notarialna umowa sprzedaży /

umowa dzierżawy /

odpis z księgi wieczystej /
umowa najmu /

wypis z rejestru gruntów

inne:

**Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
**Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
**Kopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP,
umowa spółki cywilnej.

**Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /
Protokół zdawczo - odbiorczy
Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym
przetwarzania danych osobowych przekazanym przez AQUA S.A.

....................................................................

PODPIS

* właściwe zaznaczyć

i/lub wypełnić/ **dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

WYPEŁNIA PRACOWNIK AQUA S.A.
KOD ODBIORCY: .....................................................................

NUMER UMOWY: ....................................................................................

wniosek dotyczy:
nowego punktu dla:

numer punktu ...........................................................................................

dodatkowego produktu dla odbiorcy:

nowego odbiorcy

rodzaj produktu ........................................................................................

istniejącego odbiorcy

taryfa ........................................................................................................

numer punktu ............................................................................
rodzaj produktu .........................................................................
taryfa .........................................................................................
przepisania punktu na:
nowego odbiorcę
istniejącego odbiorcę
numer punktu ............................................................................
rodzaj produktu .........................................................................
taryfa .........................................................................................
kod poprzedniego odbiorcy .......................................................
nr wodomierza ..........................................Ø..............................
stan wodomierza .......................................................................
data odczytu ..............................................................................
numer archiwalny umowy ..........................................................
data przekazania nieruchomości ……………….…..…..…..........

nr wodomierza .........................................................................................
stan wodomierza .....................................................................................
data odczytu ............................................................................................
powierzchnia utwardzona w m2 od dnia:…………….…....…....................
kan. deszczowa ............................................................................
kan. ogólnospławna ......................................................................
zmiany taryfy:
numer punktu ...........................................................................................
dotychczasowa taryfa ..............................................................................
nowa taryfa ..............................................................................................
nr wodomierza .........................................................................................
stan wodomierza .....................................................................................
data odczytu ............................................................................................
inne zmiany:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

....................................................................................................
data, podpis pracownika

.................................................................................................................
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Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobow ych w związku ze złożeniem
wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Zgodnie
z
art.
13
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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „AQUA” S.A. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.
1 Maja 23, zwana dalej Administratorem.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej –
iod@aqua.com.pl oraz listownie na adres Administratora : „AQUA” S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy
i realizacji zawartej umowy.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych - złożony wniosek o zawarcie umowy, zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy Administratora; podmioty świadczące usługi
płatnicze w przypadku, gdy korzysta Pani/ Pan z płatności za pośrednictwem kanałów bezgotówkowych;
podmioty zajmujące się usuwaniem awarii w imieniu Administratora; podmioty świadczące serwis
i wsparcie dla Administratora; firmy i agenci ubezpieczeniowi; podmioty świadczące usługi doradcze lub
prawne; wykonawcy prac zlecanych przez Administratora w związku z prowadzonymi inwestycjami
i remontami oraz zleconymi ekspertyzami; banki; podmioty prowadzące działalność pocztową; podmioty
nabywające wierzytelności; rzeczoznawcy; podmioty upoważnione przepisami prawa.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, Administrator po rozpatrzeniu wniosku aby przetwarzać
Pani/Pana dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania
danych,
które
uznawane
są
jako
nadrzędne
wobec
Pani/Pana
interesów,
praw
i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres,
po którym przedawniają się roszczenia klienta wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez
Administratora roszczeń – przez czas trwania takich postępowań.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 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 2016 r.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia składanego
wniosku i podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
12. Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jedynie
w przypadku prowadzenia analizy zalegania z zapłatą, czego skutkiem może być wysłanie do Pani/Pana
wezwania do zapłaty.
13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

