PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46082) przy ul. Rynek 4,
tel.: 77 469 11 81 e-mail:
sekretariat@prowod.pl
zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Przedsiębiorców
pod Nr KRS 0000102843, REGON
530944564, NIP 7541000021

WNIOSEK

Data przyjęcia wniosku

O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE
W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

(wypełnia pracownik Biura Obsługi Klienta)

Wniosek należy przesłać/złożyć na adres: Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, (45-920) Opole

__________________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków wnioskuję o zawarcie umowy na usługi**:
zaopatrzenia w wodę

odprowadzania ścieków

dla nieruchomości:

__________________________________________________________________________________________
(nazwa i adres nieruchomości/obiektu)

DANE WNIOSKODAWCY:
______________________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
______________________________________________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/siedziby)
______________________________________________________________________________________________________________
(adres do korespondencji jeżeli inny niż zamieszkania/siedziby)

______________________________________________________________________________________________________________
(tel. kontaktowy)
(adres e-mail)
_________________________
PESEL / nr Dowodu Osobistego

__________________
NIP

_________________
REGON

____________________
KRS

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości

TAK

NIE



Prawo własności/współwłasności*



umowa najmu/dzierżawy/ użyczenia*

Data obowiązywania



inne (jakie?)

_____________________________________________________

Nr KW _______________________________
_____________________________

* niepotrzebne skreślić

PRZEDMIOT UMOWY:
Wykorzystanie wody na cele**:
bytowe, higieniczno-sanitarne,
Rodzaj odprowadzanych ścieków**:

do produkcji żywności,
bytowe

inne cele produkcyjne i technologiczne.

komunalne o składzie podobnym do ścieków bytowych

przemysłowe ( z jakiej działalności ___________________________________________________________________)
** odpowiednie zakreślić
UWAGA: Prowod Sp z o.o. zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu faktycznego deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku
oraz zastosowania sankcji wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07
czerwca 2001r (Dz.U. 2018 r. poz. 1152 ze zm.)

__________________________________________________________________________________________
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4, W Spółce został wyznaczony inspektor
ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email.: iod@prowod.pl .Dane osobowe wnioskodawcy
zawarte w niniejszym wniosku są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) tj. 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. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i
realizacji umowy niezbędne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po
zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w siedzibie Spółki i na stronie internetowej https://prowod.pl/rodo

__________________________________________________________________________________________
Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jednocześnie przyjmuję
do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą
w przepisach obowiązującego prawa w tym również unieważnienie umowy

__________________________

_____________________________________

(data wniosku)
(podpis Wnioskodawcy lub osoby reprezentującej)
______________________________________________________________________________________________________________

