Zakład wodociągów i kanalizacji, ul. Wejherowska 39, 84-100 Puck

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY,
ODBIÓR ŚCIEKÓW ORAZ ZMIANĘ DANYCH
Wnioskodawca:
Nazwisko i imię / Nazwa ...........................................................................................................................
Adres zamieszkania /Siedziba……. ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
NIP( dla firm).................................................

Pesel/Regon ( dla firm)..............................................

Telefon ……………………………………………………..
Email do przesyłania faktur ………………………………………………………………….…………………………………………….…
Adres do korespondencji : .........................................................................................................................
Wniosek dotyczy :
 zaopatrzenia w wodę
 odbioru ścieków sanitarnych
 odbioru ścieków przemysłowych
Odbiorca:
 nowy
 zmiana właściciela, zmiana danych
Nieruchomość położona w Pucku / Gminie Puck * ul. ...................................................... Nr ...........................
(administracyjny)

Działka Nr ……………………………………

Nr Księgi wieczystej ………..................................................

(geodezyjny)

Charakterystyka techniczna nieruchomości :

 niezabudowana

 zabudowana

powierzchnia działki: ....................................................................................m 2
powierzchnia terenów zielonych: ……….........................................................m 2
ilość osób zamieszkałych /przebywających ..........................................
Dodatkowe informacje o rodzaju wykorzystania wody :
 - bytowe
 - inne ……………………………………………………………………………………………………
Rodzaj odprowadzanych ścieków :
 bytowe
 inne ……………………………………………………………………………………………………..
Sposób odprowadzania wód opadowych z nieruchomości :
 lokalnie ( na terenie nieruchomości)
 do kanalizacji miejskiej

Załączniki:
1. Przy działalności – Regon, NIP, wypis z ewidencji działalności lub KRS
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck
Adres koresp.: ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo

tel.: 058 673 04 00, fax: 058 673 04 44
www.pgkpuck.pl
e-mail: sekretariat@pgkpuck.pl

KRS nr 0000181647
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
kapitał zakładowy: 7 938 500 zł

NIP: 587-02-00-062
REGON: 191415939
Nr. Rej. BDO: 000021729

Zakład wodociągów i kanalizacji, ul. Wejherowska 39, 84-100 Puck

Oświadczenia:

 zgoda na przesyłanie i otrzymywanie faktur/powiadomień w formie elektronicznej.
1. Nabywca wyraża zgodę na wystawianie przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. (dalej zwaną Sprzedawcą)
faktur/powiadomień w formie elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tj. z 26 maja 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) oraz na ich otrzymywanie od
Sprzedawcy w formie elektronicznej. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document
Format), który zapewnia integralność treści faktury.
2. Ilekroć w niniejszym oświadczeniu jest mowa o fakturze/powiadomieniu, rozumie się przez to również duplikat
faktury/powiadomień oraz fakturę korygującą/powiadomienie korygujące.
3. Sprzedawca oświadcza, że faktury/powiadomienia będą przesyłane z następującego adresu e-mail:
faktura@pgkpuck.pl.
4. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę faktur/powiadomień drogą elektroniczną na podany
wyżej adres poczty e-mail.
5. W razie zmiany adresu poczty e-mail Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Nabywcy o nowym adresie.
6. W razie zmiany adresu poczty e-mail Nabywca zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedawcy o nowym adresie.
7. Fakturę/powiadomienie uznaje się za doręczoną we właściwy sposób w chwili wysłania jej przez Sprzedawcę na
wskazany przez Nabywcę adres poczty e-mail.
8. W razie wycofania przez Nabywcę zgody na doręczanie faktur/powiadomień drogą elektroniczną wystawca
faktur/powiadomień (Sprzedawca) traci prawo do przesyłania faktur/powiadomień do Nabywcy drogą elektroniczną
począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody.
9. W przypadku, gdy z uwagi na przeszkody techniczne lub formalne nie będzie możliwe przesyłanie
faktur/powiadomień drogą elektroniczną, jak również w wyniku cofnięcia przez Nabywcę zgody na wystawianie i
otrzymywanie faktur/powiadomień w formie elektronicznej, Sprzedawca będzie wystawiać faktury/powiadomienia
w formie papierowej.

...................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z obowiązującą Polityką Ochrony Danych Osobowych
informujemy Państwa, że:
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck, nr telefonu: 58 673 04 00, e-mail:
sekretariat@pgkpuck.pl.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem
iod@pgkpuck.pl. lub pisemnie na adres do korespondencji: ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia Umowy na dostawę wody i odbiór
ścieków z Pucką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o..
Zgromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym,
partnerom czy innym podmiotom gospodarczym.
IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
V. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Przekazanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych uniemożliwi Administratorowi zawarcia Umowy na
dostawę wody i odbiór ścieków zgodnie z pkt. III.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane.
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