
Augustów, dnia ……………………. 
 

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 

………………………………………… Wodociągi i Kanalizacje Miejskie 

………………………………………… Sp. z o.o. w Augustowie 

………………………………………… ul. Filtrowa 2 

…………………………………………. 16 – 300 Augustów 

 
 

ZLECENIE  
 
 
Zlecam wykonanie usługi*: 

1. otwarcia/zamknięcia wody; 

2. wymiany wodomierza głównego Ø ............. mm 

3. oplombowania i rejestracji/wodomierza głównego/ podlicznika; 

 

na działce o nr geod. …….…….………, pod adresem …………………………………………………… 

..……………..…………………………………………………………………………………………..……… 

 

Wyrażam zgodę na płatność za zleconą usługę wg ceny ………………… zł/szt brutto 

zgodnie z Cennikiem Usług w Wodociągach i Kanalizacjach Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie                   

z dnia 29.09.2017r.  

Jednocześnie podaję dane identyfikacyjne płatnika i upoważniam Wodociągi i Kanalizacje 

Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

 

1. Imię i nazwisko: 

………………………………………………….………………. 

2. Adres: …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

3. NIP: ………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy: …………………………………… 

 

 

 

Jako Zleceniodawca oświadczam, że podane dane są 
prawdziwe, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 
 

………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

 



Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
 

1. Administratorem danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. (dalej WiKM) z 
siedzibą w Augustowie ul. Filtrowa 2. 

2. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów, mailowo na 
adres: wikm@post.home.pl, telefonicznie pod numerem: 87 64 45 211, 87 643 23 71 lub z powołanym przez 
WiKM inspektorem ochrony danych na adres: mediasystem@post.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 
ścieków.  

4. Dane osobowe odbiorcy usług, WiKM może przekazywać: 
a) osobom upoważnionym przez WiKM – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do 

danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
b) podmiotom przetwarzającym – którym zlecone są lub będą czynności wymagające przetwarzania danych, 
c) innym Odbiorcom – np. kurierowi, ubezpieczycielowi, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnych – 

wynikających z obowiązujących przepisów. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę 

i/lub odprowadzanie ścieków oraz po jej zakończeniu przez okres w jakim obowiązujące przepisy nakładać 
będą na administratora danych obowiązki prawne związane z tą umową. 

6. Odbiorca usług ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

7. Odbiorca usług ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy.  
 

 
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z powyższą klauzulą. 
 
 
 
………………………………………………………………..……………… 
                                             (Data i podpis) 
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