
 

 
 

 

 

 
                                                        

SPÓŁKA Z O.O. W AUGUSTOWIE 

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie 16 -300 Augustów ul. Filtrowa 2  

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  Nr KRS 0000095653 
NIP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapitał zakładowy: 19 045 500,00 zł 

Tel. 087 6445211    87 6432371   fax  87 6435587     e-mail:wikm@post.home.pl        www.wodociagi-augustow.ns48.pl 
 

*) niepotrzebne skreślić 

Augustów   dnia  ............................ 

Wnioskodawca : ................................................. 

zam. : .................................................................. 

............................................................................. 

NIP: .................................................................... 

tel. : .................................................................... 

 

WNIOSEK  
 

o  w yd a n i e  z a p ew n i en i a  d o s t a w y  w o d y *  i  o d b i o r u  ś c i ekó w *   
 

 

1. Wniosek dotyczy działki nr geodezyjny .................................... położonej w  

................................................................................................................................................................................. 

2. Ogólne zapotrzebowanie na wodę i zrzut ścieków [m3/dobę] 

................................................................................................................................................................................ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w trakcie realizacji niniejszego Wniosku przez 

WiKM Sp. z o.o. w Augustowie zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000) oraz 

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 nr 2016/679. 

 

 

Podpis : .................................................... 
 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

Kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej skala 1: 500 
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I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
 

1. Administratorem danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. (dalej WiKM) z siedzibą w 
Augustowie ul. Filtrowa 2. 

2. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów, mailowo na adres: 
wikm@post.home.pl, telefonicznie pod numerem: 87 64 45 211, 87 643 23 71 lub z powołanym przez WiKM 
inspektorem ochrony danych na adres: mediasystem@post.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.  
4. Dane osobowe odbiorcy usług, WiKM może przekazywać: 
a) osobom upoważnionym przez WiKM – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, 

aby wykonywać swoje obowiązki, 
b) podmiotom przetwarzającym – którym zlecone są lub będą czynności wymagające przetwarzania danych, 
c) innym Odbiorcom – np. kurierowi, ubezpieczycielowi, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnych – 

wynikających z obowiązujących przepisów. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków oraz po jej zakończeniu przez okres w jakim obowiązujące przepisy nakładać będą na 
administratora danych obowiązki prawne związane z tą umową. 

6. Odbiorca usług ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

7. Odbiorca usług ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy.  
 

II. Klauzula informacyjna 
 

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie informuje, że na podstawie art. 27e ust. 1 pkt 2 
ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 
2018.1152 t. j.) w przypadku odmowy przyłączenia, Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o 
rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego w Białymstoku (15-085), ul. Branickiego 17A. 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z powyższymi klauzulami. 
 
 
 
………………………………………………………………..……………… 
                                             (Data i podpis) 
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