WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW NIŻ
ODBIORCY INDYWIDUALNI

AQUA-Sopot Sp. z o.o.
81-740 Sopot, ul. Polna 66-68
NIP: 5851435137
tel. 58 551 35 07
e-mail: bok@aqua-sopot.com.pl

□ dostarczanie wody*
□ odprowadzanie ścieków*
□ wodomierz ogrodowy*
Data przyjęcia

Numer przyłącza:

105/…................................................

(dla obecnych odbiorców - znajduje się
na dotychczasowych fakturach)

ODBIÓR
UMOWY:

□ Osobiście □ Listownie
□ Elektronicznie
(podpis kwalifikowany)

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
ADRES POBORU WODY / ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NAZWA PODMIOTU

NIP/ KRS

NIP

KRS

ADRES SIEDZIBY

TELEFON
ADRES KORESPONDENCYJNY
(wypełnić w przypadku gdy adres jest
inny niż siedziby)

ADRES E-MAIL***
Wyrażam zgodę na wysyłanie faktur na powyższy e-mail:

Numer istniejącego wodomierza

□ TAK □ NIE*,

utworzenie konta EBOK:

□ TAK □ NIE*

Miejsce montażu istniejącego wodomierza (np. studnia wodomierzowa, piwnica w budynku, inne...)

W przypadku wodomierza ogrodowego należy podać datę końca jego legalizacji : …..........................................
OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM TYTUŁ PRAWNY DO WW. NIERUCHOMOŚCI, WYNIKAJĄCY Z *:

□
□
□
□
□
□

Prawa własności, nr KW….................................................
Prawa współwłasności, nr KW…...................................................
Dzierżawy / Najmu
Użytkowania wieczystego
Inny (podać jaki) ...............................................................................................................................................
Nie posiadam tytułu prawnego (uzasadnić podstawę do zawarcia umowy) ........................................................

*odpowiednie zaznaczyć
**wymienić
***pole nieobowiązkowe
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Załączam ksero ostatniej faktury za wodę.

□ TAK □ NIE

*

CEL NA JAKI JEST ZUŻYWANA WODA NA POSESJI (adres poboru wody z wniosku) :

□ Na cele bytowe
□ Na potrzeby działalności
□ Na potrzeby budowy
□ Inne

KOD DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z PKD:

Oświadczam, że od rozpoczęcia dostarczania wody i odprowadzania ścieków zobowiązuję się do regulowania
należności wobec AQUA-Sopot Sp. z o.o. na podstawie wystawionych faktur.
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, jestem umocowany/umocowana* do złożenia wniosku oraz
oświadczam, że jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z klauzulą informacyjną dotyczącą Ochrony Danych Osobowych,
załączoną do wniosku.

Sopot, dnia _ _ - _ _ - _ _ _ _
Podpis wnioskodawcy

Załączniki:*/**

□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
□ Umowa o administrowanie.
□ Uchwała o powołaniu Zarządu.
□ Faktura.
□ Pełnomocnictwo.
□

______________________________

□

______________________________

□

______________________________

*odpowiednie zaznaczyć
**wymienić
***pole nieobowiązkowe
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z
zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUA-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą
w Sopocie (81-740), ul. Polna 66-68, e-mail: aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl, tel. (58)
555 49 20, zwana dalej: „Administratorem”.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z
Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z
wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną:
iod@aqua-sopot.com.pl lub telefonicznie: (58) 555 49 20.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Zawarcia, a następnie realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków (zwanej dalej „umową”) – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
b) Ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw
związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony
interes Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.
4. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres wykonywania umowy
oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek
przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu
publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty którym na
podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, m.in. podmioty
świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora oraz podmioty świadczące
obsługę prawną na rzecz Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do 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.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
uniemożliwi podpisanie i realizację umowy.

V3
Strona 3 z 3

