Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o. o.
ul. Bolesława Chrobrego 44

tel.: (068) 4777888; fax: (068) 4777888

68 -100 ŻAGAŃ
NIP 924-17-47-076
Konto Nr: PEKAO SA O/Żagań 76124068561111000054027019
KRS nr 0000132641 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 81 004 000 zł

.....................................................................
Imię i nazwisko ( nazwa firmy)

Żagań, dnia ......................................

.....................................................................
Adres zamieszkania (siedziba)
.....................................................................
Numer telefonu

Żagańskie Wodociągi
i Kanalizacje Sp. z o.o.

.....................................................................
NIP

ul. Bolesława Chrobrego 44
68-100 Żagań

WNIOSEK
o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków*
Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków*
z

dniem

………………………………………..…..

dla

nieruchomości

(obiektu)

położonej

przy ul. …………………………...……….….….…..…….w …………..….….……………………………
nr domu/działki ………………………….….….…..……, której jestem właścicielem/współwłaścicielem*
Proszę o przesłanie korespondencji i zamykającej faktury VAT na adres:
………………………………………………………………………………………………………………..
(adres korespondencyjny - ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

Obiekt powyższy przekazuję ze stanem licznika ……………..…….... odczytanym dnia ………….…..……
Powodem rozwiązania umowy jest:………………….....................................................................................
Dane nowego właściciela: ………………………………………………………..……………………...***
.....................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić
** podanie danych jest nieobowiązkowe, podanie danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę
*** wyłącznie do wiadomości Żagańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – w celu wezwania do zawarcia umowy
W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 4 maja 2016r.), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żagańskie Wodociągi Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu
2. Pani/Pana dane zbierane są w celu realizowania przez ŻWiK zadań w związku ze złożonymi wnioskami.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości wypełnienia w stosunku do Państwa powierzonego zadania.
4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia bądź
ograniczenia, prawo do przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Z inspektorem ochrony danych: iod@bhpex.pl
5. Pełna wersja klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie Spółki w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w
siedzibie spółki u pracownika zajmującego się obsługą niniejszego wniosku.

.....................................................................
data i czytelny podpis (imię i nazwisko)
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