
Żary, dnia …………..…………..r. 
………………….……… 
Nazwisko i Imię posiadacza karty 
 

………………….……… 
Adres zamieszkania 
 

………………….……… 
PESEL 
 

………………….……… 
Numer telefonu 

 
W N I O S E K  

do celów realizacji dopłaty do cen wody i ścieków w ramach programu  

"Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie" 

 

Oświadczam, że pod adresem podanym wyżej, zamieszkują następujący członkowie mojej rodziny 

posiadający karty "Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie": 

1.  ..................................................................................................................  

2.  ..................................................................................................................  

3 .  ..................................................................................................................  

4 .  .................................................................................................................  

5 .  ..................................................................................................................  

6 .  ..................................................................................................................  

7.  ..................................................................................................................  

8 .  ..................................................................................................................  

9.  ..................................................................................................................  

Jednocześnie informuję, że pod podanym wyżej adresem z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków nie korzystają inne osoby. 

 

 

……………………….……… 
Podpis osoby składającej wniosek 

W załączeniu kopie kart. 

 
Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o. o., ul Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary. 



2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt  
e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, uchwały Nr XLII/51/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 6 
listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia gminnego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary 
nr WA.0050.307.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w celu realizacji programu Żary miasto przyjazne całej rodzinie (karta dużej rodziny). 

4. Dane osobowe pochodzą od osób, których dotyczą bądź legitymujących się odpowiednim pełnomocnictwem.  
5. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być: upoważnione osoby zatrudnione w jednostce, 

jednostki na podstawie umów powierzenia oraz organy odpowiedzialne za realizacje programu. 
6. Dane osobowe w związku z programem przetwarzane będą przez okres jego realizacji, a także przez okres zabezpieczenia roszczeń.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania 

z benefitów.  
8. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także profilowaniu. 
9. Uczestnicy programu mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. W związku z programem nie przysługują: 
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych  
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

 


