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ZGŁOSZENIE
wykonania usługi rozplombowania lub zaplombowania
podlicznika wody bezpowrotnie zużytej i/lub wodomierza
dla celów rozliczenia odprowadzanych ścieków
w celu wymiany lub legalizacji
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DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa pełna firmy / imię, nazwisko osoby mającej prawo do dysponowania nieruchomością*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres siedziby / adres zamieszkania*
3.. Dane do korespondencji (jeżeli inny niż w pkt. 2)
………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………………………….
Tel. Stac./ Kom. ……………………………………………………………………………………………..

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

E-mail …………………………………………………………………………………………………………...

4. NIP

5. PESEL

6. KRS / zaśw. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

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

DANE OBIEKTU (w którym wymieniono lub legalizowano podlicznik i/lub wodomierz)
7. Adres / lokalizacja istniejącego / zespołu obiektów budowlanych*

8. Numer działki/działek*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Rodzaj istniejącego / zespołu obiektów budowlanych*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

TERMIN MONTAŻU/ ZABUDOWY PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA
10. Planowany termin rozplombowania lub zaplombowania podlicznika wody bezpowrotnie zużytej i/lub wodomierzadla celów rozliczania odprowadzanych ścieków
w celu wymiany lub legalizacji
podlicznika dla celów opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej
wodomierz dla celów rozliczenia odprowadzanych ścieków
termin: …………………………………………………………………………………………………………………………………

OPŁATY
Rozliczenie za usługę rozplombowania lub zaplombowania podlicznika wody bezpowrotnie zużytej i/lub wodomierza dla celów rozliczenia odprowadzanych ścieków w
celu wymiany lub legalizacji przez właściciela następuje powykonawczo na podstawie wystawionej faktury. Wysokość opłaty za wykonanie przedmiotowej usługi jest
zgodna z cennikiem usług dodatkowych świadczonych przez RCGW S.A. zamieszczonym na stronie http://www.rcgw.pl/pl/strefaklienta/rozliczenia
Upoważniam Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Należność zostanie uregulowana gotówką lub
przelewem po otrzymaniu faktury.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości / korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym*

………………………………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY
Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie 2/2 wniosku. Wnioskodawca składając poniższy podpis oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej.

…………………….., dnia ……………………………
(miejscowość)

……………………………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić / odpowiednie zaznaczyć
Niniejszy dokument jest własnością RCGW S.A. i żadna jego część nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody Pełnomocnika
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Dokument podlega aktualizacji i ewidencji.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
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Działając na podstawie przepisu 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
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej
S.A. z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod numerem 0000046396, NIP: 6462100779; REGON: 273340260, kapitał zakładowy
w wysokości 229.407.000 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator).
2) Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Administratora oraz z wykorzystaniem poczty
elektronicznej
pod
adresem:
rcgw@rcgw.pl
lub
telefonicznie
pod
numerem:
32 325 72 35.
3) Administrator powołał także Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Bezpośredni kontakt z
Inspektorem możecie Państwo nawiązać przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, kierując wiadomość
na adres: iodo@rcgw.pl
4) Przekazane przez Państwa dane osobowe, przetwarzane będą w celach związanych z opomiarowaniem
wody bezpowrotnie zużytej na potrzeby dokonywania rozliczeń w ramach umowy o odprowadzanie
ścieków tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Administrator przetwarzając Państwa dane osobowe,
wypełnia jednocześnie obowiązki ustawowe w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym
(świadcząc usługi zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wykonując inne czynności przewidziane w
ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się
niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora
związanych zwykle z koniecznością windykacji ewentualnych należności.
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże determinuje możliwość opomiarowania wody bezpowrotnie
zużytej. Zakres przetwarzanych danych osobowych odpowiada wyłącznie zakresowi niezbędnemu ze
względu na cel tego przetwarzania.
6) Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podwykonawcom Administratora, świadczących na
jego rzecz usługi w zakresie informatycznym, księgowym lub prawnym. Państwa dane osobowe zostaną
także udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu ustania umowy o
odprowadzanie ścieków łączącej Państwa z Administratorem, a następnie przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy szczególne obligują Administratora do zachowania niektórych
Państwa danych osobowych przez dłuższy okres czasu.
8) W każdym czasie, przysługuje Państwu także prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych, w tym do wydania ich kopii;
 żądania sprostowania danych osobowych;
 żądania usunięcia danych osobowych;
 żądana ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 żądania przeniesienia danych osobowych;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator danych osobowych nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a także zautomatyzowanego ich przetwarzania lub
profilowania.

