
Wniosek : O wymianę wodomierza głównego wody*/ podlicznika 
wody bezpowrotnie zużytej* (* właściwe podkreślić)

Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Zakrzewie 
Sp.zo.o
Zakrzew 51A
26-652 Zakrzew
tel. 48 610 57 08

Data przyjęcia wniosku

WNIOSKODAWCA:

Imię i nazwisko
/Nazwa firmy/
Adres nieruchomości na 
której zamontowanego 
podlicznik
Adres do korespondencji

NIP: Regon: KRS:

nr tel. (1): adres e-mail (1):

Zwracam się z prośbą do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie o wymianę

wodomierza głównego wody*/ podlicznika wody bezpowrotnie zużytej* (* właściwe 

podkreślić)  Փ…………………………………………………………………………………. 

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

w miejscowości………………………… ul. ……………………….. działka nr…............        

Uwaga:  Koszty wymiana licznika głównego wody w przypadku uszkodzenia z winy 

Odbiorcy Usług oraz wymianę podlicznika wody bezpowrotnie zużytej będącego własnością 

Odbiorcy Usług, pokrywa Odbiorca Usług.                                                                                  

Należność za wykonaną usługę zobowiązuje się uregulować po otrzymaniu faktury. 

Rozliczenie wykonanej usługi będzie wykonane w oparciu o zatwierdzony Cennik Usług 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o  z dnia 08-02-2021r.             
(1) – podanie nr tel. i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale ułatwi realizację niniejszego wniosku (nie dotyczy osób 

prawnych)

                                                                                                                                      ______________________________________
                                                                                                                                                 (data i czytelny podpis wnioskodawcy)



Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Zgodnie  z  art.13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (EU)  z  dnia  27  kwietnia  2016  o  ochronie  osób
fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o., 
Zakrzew 51 a, 26-652 Zakrzew 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania wniosku o wyrażenie zgody na zamontowanie

podlicznika do podlewania terenów zielonych,  na podstawie  art.  6  ust.  1 lit.  b) RODO, a w zakresie, w jakim
podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa

6)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania  od administratora  dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania  lub
ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa )

8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym dobrowolne

9) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

10) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

                                                                                                                                      ______________________________________
                                                                                                                                                  (data i czytelny podpis wnioskodawcy

mailto:bodo.radom@gmail.com

