Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR – WiK Sp. z o.o.
83 – 200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 128
www. star-wik.pl
bok@star-wik.pl
................................................................
(data)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U. z 2017 r.
poz.328 ze zmianami) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 02.01.2006 r. Nr 1,poz.1 ze
zm.oraz Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 18.07.2016 r., poz.2539) wnoszę o zawarcie umowy na:
(proszę zaznaczyć właściwe)

 - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;

 - dostarczanie wody;

 - odprowadzanie ścieków

Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko/nazwa firmy:.....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania/siedziba firmy: ...........................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ..........................................................................................................................................................
PESEL*.........................................................NIP**..................................................KRS**..........................................................
Tel. kontaktowy:.......................................................................e.mail….....................................................................................
Miejsce dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków:
ulica........................................................................................ nr................. nr dz. bud. .......................... obr...............
miejscowość...................................................................................................................................................................
Czas trwania umowy:
 - nieokreślony;
 - określony

od dnia ……………………..……….………………………… do dnia ……………………..............………………………..……………..

DOSTARCZANIE WODY
Planowane zużycie wody: …………......…………………..[m3/m-c]
Na cele:
 - gospodarstwa domowego;
 - działalności gospodarczej …………………..……………………………………..………………………………….………………………………………………
(opis działalności)

 - inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(określić jakie)

Budynek:
 - zamieszkały Ilość osób zamieszkujących……..………;
 - użytkowany;
 - w budowie;
 - działka niezabudowana
Nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:  - tak

 - nie
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ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Rodzaj:
 - ścieki bytowe;
 - ścieki przemysłowe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj działalności)

Sposób odprowadzania:
 - bezpośrednio:
- studzienka kanalizacyjna na terenie nieruchomości:  - tak

 - nie

 - poprzez instalację innych użytkowników;
 - zbiornik bezodpływowy – szambo;
 - oczyszczalnia przydomowa
Miejsce lokalizacji wodomierza:
 - studzienka wodomierzowa;
 - budynek - ………………………………………………………………………….……………………………………………………………...………………………..
(umiejscowienie wodomierza w budynku)

Załączniki:
 - dowód osobisty (do wglądu);
 - numer księgi wieczystej: ...............................................................................................;
 - akt notarialny;
 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 - wypis z CEIDG;
 - wypis z KRS (dotyczy firm);
 - protokół odbioru przyłącza;
 - protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości;
 - decyzja pozwolenia wodnoprawnego;
 - inny …………................………….………..

...........................................................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy
WYPEŁNIA PWIK STAR-WIK
Potwierdzam, że dane osobowe podane we wniosku są zgodne z przedstawionym przez wnioskodawcę dokumentem tożsamości.

...........................................................................
data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie
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INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie 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 (popularnie
zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych
na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane
z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK
Spółka z o.o.; 83-200 Starogard Gdański (dalej STAR-WiK).
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK
Spółka z o.o.; 83-200 Starogard Gdański, znajdują się pod adresem mailowym: iodo@star-wik.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STAR-WiK

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
• umożliwienie zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
• ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obrona lub ochrona roszczeń lub praw związanych
z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o. do czasu ich wypełnienia.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ STAR-WiK
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

• art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy”,
• art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:
▪ wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
▪ wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
▪ wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
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▪

wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów prawa

oraz
• art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.
Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:
▪ realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
▪ ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych
z wykonywaniem umowy.
POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
▪

▪

▪

podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu
utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
operatorom pocztowym i firmom kurierskim, bankom, urzędom skarbowym, organom
samorządu terytorialnego, organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami,
właściwym organom regulacyjnym w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
w uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele
nieruchomości.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania (art.15 RODO);
sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
usunięcia swoich danych osobowych (art.17 RODO);
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art.21 RODO);
przeniesienia swoich danych osobowych (art.20 RODO).

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH DO ZAWARCIA UMOWY z STAR-WiK
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub
realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie
brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
STAR - WiK Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128
83-200 Starogard Gdański
tel. (+4858) 562 81 90
fax. (+4858) 710 75 78
e-mail: sekretariat@star-wik.pl
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