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DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O ZAWARCIE UMOWY 

                              WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko/nazwa firmy* …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

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

PESEL …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

NIP1 …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy2 …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Adres e-mail2 …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Rodzaj prowadzonej 

działalności gospodarczej1 

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

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

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY* 

  
Ulica, nr domu/lokalu …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Kod pocztowy, miejscowość …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

  

ADRES KORESPONDENCYJNY, JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

  
Ulica, nr domu/lokalu …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Kod pocztowy, miejscowość …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Kraj …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

  

ADRES PUNKTU POBORU WODY/ODBIORU ŚCIEKÓW* 

 
Ulica, nr domu/lokalu ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CEL POBORU WODY 

 gospodarstwa domowego  przemysłowe (technologiczne)  przeciwpożarowe 

 handlowo - usługowe  budowlane  inne cele (wskazać jakie): ………………….. 

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

RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

 
ścieki bytowe ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 

powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz 

ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków; 

 
 
 
 
 
 

ścieki przemysłowe ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi 

skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład 

działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące 

ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego 

zakładu m.in. zakłady przemysłowe, myjnie samochodowe, stacje paliw, gastronomia (bary, 

restauracje). Każdy ściek powstający w obiektach gdzie prowadzona jest działalność handlowa, 

przemysłowa, składowa, transportowa lub usługowa jest ściekiem przemysłowym. 

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. DATA WPŁYWU/SYGNATURA 
(wypełnia Spółka) 

ul. Bohaterów Getta 9-11,  68 – 200 Żary 
tel. (68) 479-46-10(11), fax. (68) 479-46-12 
e-mail: zwikzary@zwikzary.pl 

 
BOK: 

tel. (68) 479-46-37(55), 
e-mail: ebok@zwikzary.pl 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

 o zaopatrzenie w wodę  o odprowadzanie ścieków 

mailto:zwikzary@zwikzary.pl
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Nieruchomość 

wyposażona jest w: 

 bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) 

 przydomową oczyszczalnię ścieków 

Załączniki:  

 Odpis dokumentu wskazującego tytuł prawny do nieruchomości lub opis statusu prawnego wnioskodawcy w stosunku do 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wraz z odpisem dokumentów potwierdzających nieuregulowany stan 

prawny nieruchomości – załącznik obowiązkowy 

 Pełnomocnictwo do działania przy wykonywaniu czynności formalno – prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych 

 KRS lub wpis do rejestru CEIDG1 

 Inne: 

OŚWIADCZENIA  

 
Ja niżej podpisana/y niniejszym oświadczam że zapoznałam/em się z treścią zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Przedstawiona klauzula  informacyjna jest dla mnie w pełni zrozumiała i jasna. 

 Dotyczy Pełnomocnika: oświadczam, że przekazałem obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

wobec wnioskodawcy, od którego dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia wniosku. 

 Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanami faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku w ZWiK Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
miejscowość, data 

 
 

czytelny podpis 

wnioskodawcy/pełnomocnika 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku 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 (Dz. Urz. UE, nr 119 str. 1), (dalej: Rozporządzenie RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Bohaterów 

Getta nr 9-11, KRS: 0000323263, REGON: 080315632, NIP: 9282033304. Z administratorem można się skontaktować pod 

numerem tel.: (68) 479 46 10, e-mail: zwikzary@zwikzary.pl. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych – Rafała Wielgus, z którym można się skontaktować pod nr tel.:  

(68) 411 40 00, e-mail: iod@bhpex.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzania ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r, poz. 2028 ze zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie: upoważnieni pracownicy Administratora, współpracujący na podstawie 

odpowiednich umów powierzenia firmom oraz instytucjom upoważnionych z mocy prawa do otrzymywania Państwa danych 

osobowych. 

5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez: czas trwania umowy, okres wynikający z przepisów oraz przez okres dochodzenia 

lub zabezpieczenia ewentualnych, wynikających z umowy roszczeń. 

6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się 

z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu 

podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi. 

7. Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Żarach w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania wymaganych prawem danych 

osobowych, będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


