
Gorzków, dnia ……………… 
……………………………………..                                        

( nazwa/ imię, nazwisko)  

………………………………….…. 

…………………………………….. 
(adres zamieszkania/siedziby) 

 
NIP/PESEL:…………………………… 

TEL……………….…………………… 
                                                                                     
                                                                                                   Wójt Gminy Gorzków 
 
                                                       

Wniosek 
o zawarcie umowy na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków* 

 
    Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie 

ścieków* do budynku ………………………………………...…..……………. położonego na 

działce nr ewid. .………………………….…………………… 

w miejscowości …………………...……………………..……. 

 
Oświadczam, że: 

• nieruchomość podłączona jest do sieci wodociągowej/ własnego ujęcia wody. * 
• nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacyjnej, zbiornika bezodpływowego/  

przydomowej oczyszczalni ścieków. * 
• jestem /śmy ( właścicielem, współwłaścicielem, dzierżawcą, najemcą, użytkownikiem  

posiadaczem samoistnym)  w/w nieruchomości*, co poświadczam (y) własnoręcznym 
podpisem(ami). * 

• dostarczana woda przeznaczona na cele spożywcze* 
• odprowadzane ścieki na cele bytowe/komunalne/przemysłowe/ * 
 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, celem dokonywania rozliczeń z tytułu zawartej umowy (oświadczenie  

w załączeniu). 

 

                                                                                  ………………………….………………… 
                                                                                                ( podpis( y) wnioskodawcy) 
* niepotrzebne skreślić 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do 

korespondencji, adres lub numer ewidencyjny nieruchomości która ma być zaopatrzona w 

wodę i  odprowadzone ścieki, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1 w celach zawarcia umowy o zapatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków. 

 

…………………………...……………….. 
(data, podpis)  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gorzków, ul .Główna 9, 22-
315 Gorzków, 84 68 38 156  
2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: gmina@gorzkow.eu 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o zapatrzeniu w wodę i 
odprowadzanie ścieków. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest  brak możliwości załatwienia sprawy. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych.  

 
……………………………………………….. 
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