
 

       ………………………….., dnia  ………………….. 

 

 …………………………………. 
           (pieczęć  firmy)                                                   

          Zakład  Energetyki  Cieplnej 

                                                                                   i  Usług  Komunalnych Sp. z o.o. 

                                                                                                 w  Jastrowiu 

  

                      W n i o s e k  o  z a w a r c i e   u m o w y                                             

      o*          zaopatrzenie w wodę              odprowadzanie ścieków  

     w związku z ……………………………………………………………………...................................... 

1.  Umowa dotyczyć ma: budynku / obiektu / lokalu / zakładu* (wymienić): …………………………….. 

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

2.  Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………. 

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

3.  Adres działalności firmy:  ……………………………………………………………………………..... 

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

4.  Inne dane (adres korespondencji, nr telefonu, adres płatnika faktury): ………………………………… 

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

5.  Imię, nazwisko i stanowisko osób reprezentujących firmę upoważnionych do podpisania umowy: 

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

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

6.  Nr Identyfikacji Podatkowej firmy: ………………………………………………………………… 

7.  Nr Krajowego Rejestru Sądowego:  ……………………………………………………. 

8.  Określenie przewidywanych  ilości i sposobu wykorzystania wody i odprowadzanych ścieków    

     ze względu na rodzaj działalności firmy (np. do celów produkcyjnych, socjalnych, spożywczych, itp.)   

     w m³ i  % zużycia:  

     - przewidywana ilość pobieranej wody ………m³/m-c, odprowadzanych ścieków  …………. m³/m-c, 

     - zużycie na cele produkcyjne      - woda  …… %,  ścieki  ……%, 

     - zużycie na cele socjalne            - woda  …… %,  ścieki  …….% 

     - na inne cele (wymienić) …………………………… - woda   ……%,  ścieki ……  % 

9.  Inne ważne dane (propozycje) odnośnie treści przyszłej umowy: ……………………………………….. 

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

10.  Jako potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do w/w nieruchomości przedkładam do wglądu: 

              akt notarialny     umowę najmu     umowę dzierżawy     inny dokument    

11. Do wniosku załączam kserokopie następujących dokumentów: 

          decyzję o nadaniu nr REGON  i  NIP * 

          zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej * 

          wypis z Rejestru Handlowego lub z KRS *  

          inne zaświadczenia (wymienić jakie)………………………………………………………………  

 

 

                                                                                                  …………………………………….. 
                                                                                                         (czytelny podpis lub pieczęć imienna) 

 

 ---------------------------- 

* Właściwe zakreślić 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 

64-915 Jastrowie, 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29, (zwanym dalej ZECiUK Sp. z o.o.). 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@iodopila.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy lub podjęcie działań na Państwa 

wniosek przed jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz 

podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających 

działania administratora oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub 

orzeczenia sądu). 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, zwłaszcza z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,   

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo  

do przenoszenia danych. 

7) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest ono warunkiem zawarcia umów, świadczenia usług, 

obowiązków prawnych oraz obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie 

brak możliwości współpracy z ZECiUK Sp. z o.o. 

 

mailto:biuro@iodopila.pl

