
             

           WODOCIĄGI  KIELECKIE Sp. z o.o. 

 
Załącznik Nr 1 do P-7.2.1 

Wydanie 3 

 
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 

 

Kielce, dnia …………………………… 
……………………………………………………………………………….                                                   

                       Imię i nazwisko/ Nazwa Firmy 

 

 

…………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………. 

                                       Adres 

 

………………………………………………………………………………. 

                                     PESEL/NIP                

                              

………………………………………………………………………………. 

         Telefon 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

                          Adres do korespondencji 

 

Wnioskuję o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  

 

ścieków* z nieruchomości nr …………… przy ul ……………………………………………   

 

w……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie wiadomości z systemu powiadomień SMS 
funkcjonującego w Spółce w zakresie realizacji niniejszego wniosku oraz do realizacji zawartych ze 

Spółką umów oraz przyszłych umów, na wskazany powyżej numer telefonu komórkowego. 
Zobowiązuje się w razie zmiany numeru telefonu komórkowego do pisemnego powiadomienia  

o nowym numerze. 
Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągach Kieleckie” Sp. z o. o . z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 64; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o. o .: tel. 41 365 31 44, e-mail: iodo@wod-kiel.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług;  

4)Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa a także podmiotów współpracujących z 

Administratorem na podstawie umowy powierzenia danych; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  czas realizacji umowy i 10 lat po jej rozwiązaniu (przez okres w którym przysługują roszczenia z tytułu umowy); 

6) Pani/Pana dane osobowe z tytułu archiwizacji dokumentacji technicznych będą przechowywane bezterminowo; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu;  

8) W przypadku gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;  

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

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

                                                                                                                                                      czytelny podpis 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:iodo@wod-kiel.com.pl


      

             WODOCIĄGI  KIELECKIE Sp. z o.o. 

 
Załącznik Nr 34 do P-7.2.1 

Wydanie 3 

Załącznik Nr 1 do Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 
 

Ab………………….. 

KWESTIONARIUSZ  DANYCH 

dotyczących posesji………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                             (miejscowość, gmina, ulica, nr domu, nr działki) 
 

1. Imię i nazwisko /nazwa firmy właściciela/użytkownika posesji  

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

2. Adres do korespondencji  i nr telefonu…………………………………………………….……………………………………….. 

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

3. Oświadczam, że jestem:* 

□ właścicielem posesji        

□ współwłaścicielem posesji (podać ilość udziałów)…………………………………………………………………….. 

□ zarządcą 

□ dzierżawcą / najemcą 

□ inne (wymienić)…………….…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Obiekt:* 

□ zamieszkały 

□ w budowie 

□ działka niezabudowana 

□ działka rekreacyjna 

□ inne (podać) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Ilość osób zamieszkałych ………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Sposób poboru wody oraz ilość osób korzystających:* 

□ z punktu czerpalnego (z kranu w domu lub z „bocianka” na posesji) ilość osób ……………………….. 

 

□ z WC (toaleta)                                                                                                ilość osób ……………………….     

           

□ z WC i kuchni (toaleta i kuchnia)                                                                ilość osób …..………………….. 

 

□ z pełnego węzła sanit. z własnym źródłem ciepłej wody  

(toaleta,łazienka-wanna lub prysznic,kuchnia)                                 ilość osób ………………………..                                                                  

□ z pełnego węzła sanit. z zewnętrznym źródłem ciepłej wody (j.w.) 
                                          ilość osób ……………………….. 
 
 



7.  Zaopatrzenie w wodę z przeznaczeniem:*  

□ do spożycia i na cele socjalno-bytowe 

□ na potrzeby produkcji rolno – spożywczej i farmaceutycznej 

□ pozostałe 

8. Branża prowadzonej działalności gospodarczej oraz ilość osób zatrudnionych: 

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

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

        9. Sposób odprowadzania ścieków z posesji:* 

□ bezpośrednio do komunalnej kanalizacji sanitarnej 

□ do komunalnej kanalizacji sanitarnej poprzez instalację innego odbiorcy 

□ do zbiornika bezodpływowego (szamba) 

□ oczyszczalnia indywidualna 

□ inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       10.Lokalizacja wodomierza:* 

□ budynek  

□ studnia wodomierzowa 

□ inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.   

Jestem  świadomy  /  świadoma   odpowiedzialności  karnej   za  podanie   nieprawdziwych  danych.          

Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągach Kieleckie” Sp. z o. o . z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 64; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o. o .: tel. 41 365 31 44, e-mail: iodo@wod-kiel.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług;  

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa a także podmiotów współpracujących z 

Administratorem na podstawie umowy powierzenia danych; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  czas realizacji umowy i 10 lat po jej rozwiązaniu (przez okres w którym przysługują roszczenia z tytułu umowy); 

6) Pani/Pana dane osobowe z tytułu archiwizacji dokumentacji technicznych będą przechowywane bezterminowo; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu;  

8) W przypadku gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;  

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

                       

Kielce, dnia ……...................                                                                                      

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

Czytelny podpis usługobiorcy 

 

 
 *- odpowiednie zaznaczyć                                                                                     

mailto:iodo@wod-kiel.com.pl


………………………………………………………………….                                        Kielce, dnia ………………………. 
                      Imię i Nazwisko 

 

 

………………………………………………………………… 

                             Adres 

 

 

……………………………………………………………….. 

                            PESEL 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem: 

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

 

nieruchomości …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

zgodnie z …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy, zgodnie z art. 233 kk potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

………………………………………………………. 

                                                                                                                                  Czytelny podpis 


