
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach / 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 
Biuro Obsługi Klienta: 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 / tel. 32 338 71 71, fax. 32 232 31 35 
e-mail: bok@pwik.gliwice.pl / www.pwik.gliwice.pl

Strona 1 z 2 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwa firmy 

NIP 

REGON 

Ulica, nr budynku/lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY / MONTAŻ WODOMIERZA / 
/ PRZEPISANIE ISTNIEJĄCEGO WODOMIERZA 

dla osób prawnych 

TREŚĆ WNIOSKU 

Wnoszę o zawarcie umowy do/z nieruchomości położonej: 

ulica nr budynku/lokalu 

miejscowość kod pocztowy 

nr ewidencyjny działki 

dostarczanie wody na cele:  gospodarstwa domowego (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) 

farmaceutyczno-spożywcze, produkcji napojów lub artykułów spożywczych 

pozostałe (np. budowa, przemysł, usługi) 

montaż wodomierza przepisanie wodomierza istniejącego 

Wskazania wodomierzy na dzień przejęcia nieruchomości: 

stan wodomierza m³ 

stan wodomierza m³ ilość lokali 

stan wodomierza m3 

wodomierz główny 

wodomierz główny w budynku wielolokalowym 

wodomierz lokalowy 

wodomierz dodatkowy stan wodomierza m³ 

lokalizacja wodomierza 

odbiór ścieków: bytowych przemysłowych 

ZAŁĄCZNIKI: 

Gliwice, dnia……………………………………………… ……………………………………………………………………….... 
(podpis Wnioskodawcy) 

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.  

Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza. 

KRS lub wpis do rejestru przedsiębiorców (CEIDG). 

Kopia decyzji nadania numeru NIP i zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. 

Protokół/uchwała o powołaniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Pełnomocnictwo/umowa o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej 

Inne 

nr

nr

nr

nr

na:
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KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. jako administrator danych informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach 

przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej również jako: „PWiK” lub „Administrator”), tel. 32 232 25 12;  
e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl 

2. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl 

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, 
żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. 

4. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu realizacji umowy, realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla 
celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego. Celem przetwarzania numeru telefonu Klienta 
jest szybszy kontakt przy realizacji wniosku/umowy. 

6. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych 
powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będą możliwe. 

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń 
wynikających z umowy). W przypadku numeru telefonu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO  
(dobrowolnie wyrażona zgoda). 

8. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym PWiK ma obowiązek ich przekazywania na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz PWiK usługi niezbędne do wykonywania umowy. 

9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PWiK w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu 
terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie 
obowiązujące przepisy. 

10. W ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany  
a dane Klienta nie będą profilowane. 
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