WNIOSEK O WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA
…………………, dn.

-

-

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

ADRES KORESPONDENCYJNY

TELEFON KONTAKTOWY
DANE OSOBOWE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA
W CZĘSTOCHOWIE
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
Zwracam się z prośbą o wykonanie ekspertyzy wodomierza, zainstalowanego na przyłączu wody zasilającym
budynek / obiekt …………………………………………………………………........................................
położony na terenie nieruchomości przy ul.

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...
Zgłaszam następujące zastrzeżenia do działania wodomierza:
(proszę szczegółowo opisać na czym polega nieprawidłowe działanie wodomierza np.: wodomierz wskazuje większą ilość wody
niż jest pobrana, itp.) ............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886 § 18 ust. 3) zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych
z przeprowadzoną ekspertyzą, w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdzi zgłoszonych
przeze mnie zastrzeżeń. Szacowany koszt usługi dla wodomierza o średnicy 15mm-40 mm wynosi ok.340 zł brutto, o średnicy
50mm-150mm ok.520 zł brutto. Dla wodomierza sprzężonego o średnicy 50 mm-150mm koszt usługi wynosi ok.630 zł brutto.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, możliwy jest pod numerem tel. nr 34/37-73 -115 lub adresem email
malgorzata.zalewska@pwik.czest.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a)
organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b)
podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
dostępnego na stronie administratora.
6) w zakresie własnych danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a)
żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b)
sprostowania lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością,
c)
usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d)
wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania,
e)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f)
przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania celu określonego we wniosku, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową realizacji usługi.

............................................
[PODPIS USŁUGOBIORCY]
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