
 

1 

Wodociągi Siemianowickie 

Aqua-Sprint Sp. z o.o. 

ul. Śląska 100 

41-100 Siemianowice Śląskie 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* Z OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LOKALU ORAZ 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami 

Dane Nabywcy 

Nabywca nr (wypełnia bok)   …………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskodawca-odbiorca 
Nazwisko i imię  lub nazwa firmy  …………………………………………………………………………………………………. 

Adres (ulica i nr posesji)   …………………………………………………………………………………………………. 

Adres (kod pocztowy i miejscowość)  …………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji 
(jeśli taki sam to zaznaczyć j.w.)   …………………………………………………………………………………………………. 

Pesel/ nr nip    …………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego   …………………………………………………………………………………………………. 

Dane Pełnomocnika 

Pełnomocnik 
Nazwisko i imię lub nazwa  …………………………………………………………………………………………………. 

Adres (ulica i nr posesji)   ………………………………………………………………………………………………. 

Adres (kod pocztowy i miejscowość)  …………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji 
(jeśli taki sam to zaznaczyć j.w.)   …………………………………………………………………………………………………. 

Jako właściciel/zarządca* nieruchomości położone w Siemianowicach Śląskich: 

Przy ulicy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Składam wniosek o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków* z osobami 
korzystającymi z lokali. 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1. Aktualny tytuł prawny właściciela lub zarządcy upoważniający do wystąpienia z niniejszym 
wnioskiem 

2. Pisemne oświadczenie osób korzystających z lokali, i zostały poinformowane o przyjętych w budynku 
zasadach rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, w tym o metodzie rozliczania różnicy 
wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą udostępnionych do odczytu wodomierzy 
zainstalowanych w budynku przy punktach czerpalnych wody, warunkach pobierania wody z punktów 
czerpalnych znajdujących się poza lokalami oraz o kosztach i warunkach utrzymania wodomierzy, 
a także o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryfy za dokonane przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczeniach 

3. Wykaz osób korzystających z lokali z podaniem tytułu prawnego do lokalu 

Lp Imię i nazwisko     Nr lokalu Tytuł prawny 
….. …………………………………………………………………….. ………………. ……………………………………………….. 

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

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

4. Plan sytuacyjny rozmieszczenia punktów czerpalnych w nieruchomości 

5. Projekt sposobu przerwania dostarczania wody do lokalu lub punktów czerpalnych znajdujących się 
poza lokalami bez zakłócania dostawy wody do pozostałych lokali 

W uzupełnieniu informuję ……………………………………………………….………………………………………………………….… 

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

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

 System odprowadzania ścieków**: 

☐ zbiornik bezodpływowy 

☐ osadnik przepływowy 

☐ bezpośrednio do kanalizacji przedsiębiorstwa 

☐ Inne (wpisz jakie):………………………………………………………….………………………………………………………….… 
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Załączniki do wniosku**: 

☐ aktualna kopia odpisu z księgi wieczystej/aktu notarialnego, własności nieruchomości/dokumentu 
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości* 

☐ wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków osoby korzystającej 

z lokalu - ………………………………………………………………………………………* 

☐ pełnomocnictwo dla osób reprezentujących 

☐ oświadczenie osób korzystających z lokali - ………………………………………………………… 

☐ plan sytuacyjny rozmieszczenia punktów czerpalnych 

☐ projekt sposobu przerwania dostarczania wody do lokali lub punktów czerpalnych. 

Osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność lub instytucja dołącza następujące dokumenty 
rejestrowe**: 

☐ aktualna kopia nadania numeru nip i regon 

☐ aktualna kopia odpisu z KRS/zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej* 

☐ Inne (wpisz jakie):………………………………………………………….………………………………………………………….… 

* niepotrzebne skreślić 
**(proszę postawić znak X przy odpowiednich opcjach): 
 
 
 

_________________________________ 
(Data, Czytelny Podpis) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2, oraz art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach 

Śląskich (41-100), przy ulicy Śląskiej 100 (dalej jako: Administrator); 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Justyna Zahraj z którą można skontaktować się pod  numerem 

tel. 32 7535378 lub adresem e-mail: iodo@aqua-sprint.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją 

zadań statutowych, w oparciu o: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w zakresie: 

➢ czynności zmierzających do zawarcia umowy 

➢ zawarcia umowy oraz jej późniejszej obsługi 

b) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora i wykonawcę, przy czym prawnie uzasadniony interes administratora oraz wykonawcy stanowi zawarcie i reali-

zacja umowy. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych zwykłych obejmujących: 

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail w zakresie zgłaszania awarii sieci wodo-

ciągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest minimalizacja strat i 

ochrona środowiska, 

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, 

z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679, tj. operatorzy 

pocztowi i kurierzy, jak również hostingodawcy poczty e-mail administratora i serwerów administratora; 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

a) Przez okres wynikający z zawartych umów, jak również przez okres niezbędny do ich rozliczenia, zgłaszania ewentualnych rosz-

czeń, 

6) przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, 

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, 

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, 

jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przy-

padku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. f Roz-

porządzenia 2016/679, uwzględniając zapisy art. 21 Rozporządzenia 2016/679, 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych oso-

bowych narusza przepisy obowiązującego prawa; 

7) jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie 

przetwarzania danych objętego celem określonym w pkt. 3 lit. a oraz b niniejszej informacji, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 

8) podanie przez Państwa danych: 

a) jest dobrowolnym wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy z Wodo-

ciągami Siemianowickimi Aqua – Sprint Sp. z o.o. (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. a niniejszej infor-

macji), 

b) jest niezbędne w celu zgłoszenia awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury  (w kontekście celu przetwa-

rzania określonego w pkt. 3 lit. b niniejszej informacji); 

9) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym prze-

twarzaniu, w tym profilowaniu. 
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Numer klienta 
 

Wnioskodawca 
Imię i nazwisko 

 

Adres zamieszkania 
Ulica i nr 

 

Adres zamieszkania 
Kod pocztowy i miasto 

 

Adres do korespondencji 
(jeśli jest inny niż podany powyżej) 

 

Osoba fizyczna NR PESEL:**  

Przedsiębiorcy/ Spółki NR NIP:**  

Ja niżej podpisany  

WYRAŻAM ZGODĘ  

NIE WYRAŻAM ZGODY 

Na utworzenie i uruchomienie dostępu do ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA (skrót e-BOK) 

z dniem………………………………….. oraz przesłanie pierwszego jednorazowego hasła do usługi E-BOK oraz 

hasła w razie jego zagubienia oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail 

przez Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. na adres e-mail: 

                              

 

__________________________________ 

Data i czytelny podpis 

także 

WYRAŻAM ZGODĘ  

NIE WYRAŻAM ZGODY 

na przesyłanie wiadomości e-mail dotyczących mojego konta e-bok, a także wszelkich informacji 

i korespondencji związanej z działalnością Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. oraz 

przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Wodociągi Siemianowickie 

Aqua-Sprint Sp. z o.o. 

Elektroniczną korespondencję proszę kierować na adres e-mail: 

                              

 

__________________________________ 

Data i czytelny podpis 
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ponadto, 

WYRAŻAM ZGODĘ  

NIE WYRAŻAM ZGODY 

na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej od dnia .......................…………..., o ile zo-

staną zachowane autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury, oraz na przetwarzanie mo-

ich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez S Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp.  z 

o.o. na adres e-mail: 

                              

 

 

__________________________________ 

Data i czytelny podpis 

Oraz  

WYRAŻAM ZGODĘ  

NIE WYRAŻAM ZGODY 

na przesyłanie krótkich wiadomości SMS dotyczących mojego konta e-bok, a także informacji 

o wystąpieniu awarii i zagrożeń oraz haseł umożliwiających otwarcie zaszyfrowanej korespondencji e-

mail oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu przez Wodociągi 

Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. 

Informacje proszę przesyłać na numer telefonu: 

         

 

 

__________________________________ 

Data i czytelny podpis 

 

** - wpisz w odpowiedniej komórce w zależności czy osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy 
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Z uwagi na 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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że: 

1.  Administratorem zebranych danych osobowych są Wodociągi Siemainowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. mieszczące się 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej 100.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem 
e-mail: iodo@aqua-sprint.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.: 

• art. 6 ust. 1 lit.  a Rozporządzenia 2016/679 (zgoda osoby, której dane dotyczą) w celu przesyłania faktur drogą 
elektroniczną oraz/lub przesyłania informacji o awariach lub możliwości wystąpienia zagrożeń oraz/lub  
przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej i informacji o awariach lub możliwości wystąpienia zagrożeń , 
informacji o wystawionych dokumentach sprzedaży w formie wiadomości SMS; 

• art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679  w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, 
w tym w celu przeprowadzenia identyfikacji lub weryfikacji Pani/Pana w rozumieniu stwierdzenia i sprawdzenia 
tożsamości Pani/ Pana lub osoby/podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, dokonywania bieżących rozliczeń, 
rozpatrywania Pani/Pana ewentualnych reklamacji i roszczeń, przygotowania niezbędnej dokumentacji 
technicznej; 

• art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia 2016/679 w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora 
polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą 
działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 
28 Rozporządzenia 2016/679;   

5. Pana/Pani dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu przechowywane będą przez okres 5 lat od 
chwili rozwiązania umowy lub wystawienia ostatniego dokumentu sprzedaży; 

6. posiada Pani/Pan: 

• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, 

• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, 

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 
Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
Rozporządzenia 2016/679, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które 
wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,  

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna 
Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie 
udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a; 

• prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które 
wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę; 

7. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, 
że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, 
w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą; 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

• dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną oraz/lub informacji o awariach, 

możliwości wystąpienia zagrożeń oraz/lub brak możliwości trzymywania korespondencji w formie elektronicznej 

i/lub  SMS; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach statystycznych w postaci zanonimizowanej. 

 

 


