Numer sprawy:
miejscowość

dzień

miesiąc

rok

Numer dokumentu:

Wnioskodawca

Pełnomocnik

nazwisko i imię lub nazwa

nazwisko i imię lub nazwa

ulica

ulica

kod pocztowy

kod pocztowy

miejscowość

telefon kontaktowy

PESEL/NIP

miejscowość

telefon kontaktowy

e-mail

PESEL/NIP
e-mail

WNIOSEK
O NAJEM STOJAKA HYDRANTOWEGO Z WODOMIERZEM
Zwracam się z prośbą o najem stojaka hydrantowego z wodomierzem:
Od dnia:
Pobór wody dla celów:
Adresy hydrantów, z których będę korzystać w związku z wykonywanymi pracami:
nr

ulica
miejscowość:

ZOBOWIĄZANIE PONIESIENIA KOSZTÓW USŁUGI
Zobowiązuję się do wpłacenia kaucji:
W wysokości:

,

PLN

Słownie:

Przed zawarciem umowy o najem stojaka hydrantowego oraz „o dostarczanie wody”, w kasie przedsiębiorstwa
lub na rachunek bankowy tytułem najmu stojaka oraz zawarcia w/w umowy.

Fakturę wystawić na:
Zobowiązuję się do dokonania płatności za powyższą usługę w terminie określonym na fakturze.
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.

* zaznaczyć właściwe
** dotyczy osób fizycznych objętych ochroną danych osobowych zgodnie z wyżej powołaną ustawą
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Tok postępowania przy usłudze najmu stojaka hydrantowego

1. Pobrać wniosek o najem stojaka hydrantowego osobiście lub ze strony internetowej Przedsiębiorstwa
(http://www.pwikxzest.pl/wnioski2/wzory-dokumentow).
Druk złożyć do zarejestrowania na stanowisku obsługi kancelaryjnej Przedsiębiorstwa lub przesłać na adres
poczty elektronicznej (poczta@pwik.czest.pl).
W przypadku przedsiębiorstwa /osoby prawnej należy podać numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
lub numer KRS.
W razie konieczności podpisania umowy przez osobę nieujętą w rejestrze firmy wymagane jest pisemne
pełnomocnictwo.
2. Kaucję zwrotną w wysokości 2 000 zł należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa lub przelać na konto
Przedsiębiorstwa (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Odział Operacyjny w Częstochowie
09 2030 0045 1110 0000 0197 8840). W poleceniu przelewu podać dane najemcy z dopiskiem - wpłata kaucji za
najem stojaka hydrantowego.
3. Proszę czekać na kontakt telefoniczny pracownika Przedsiębiorstwa w celu uzgodnienia terminu podpisania
umowy i przekazania stojaka hydrantowego.
4. Opłaty
• Za wypożyczenie stojaka hydrantowego:
- dzień 5zł netto
•

Za pobraną wodę:
- 1m3 wody 3,69 zł netto (zgodnie z aktualnym cennikiem).
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