Łowicz, dn. ……………………………………………………
………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/Nazwa firmy*

………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/ Adres siedziby*

………………………………………………………………………
PESEL/ NIP*…………………………………………………..
Nr tel. ……………………………………………………………..

Zakład Usług Komunalnych
w Łowiczu
WNIOSEK
o zaplombowanie dodatkowego wodomierza – podlicznika.
Wnioskuję o zaplombowanie dodatkowego wodomierza- podlicznika przeznaczonego do pomiaru
zużycia wody pobranej do …...……………………………………….…………………………………………………………………….
znajdującego się na terenie nieruchomości położonej przy ul. …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. w Łowiczu.
Należność za zaplombowanie ureguluję po otrzymaniu faktury.
…………………………………………………………..
(CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)
*Niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu;
Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:
iod@zuklowicz.pl bądź telefonicznie 46 837 36 62
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, w celu realizacji umów;
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że inne przepisy prawa nie nakazują nam
przetwarzania tych danych;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 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.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wyrażam zgodę

........................................
data i podpis

