
                       Rybnik, dnia…………………...

   

Zleceniodawca:  

Imię i nazwisko/dane firmy ……………………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………. 

NIP/PESEL……………………………………………………. Tel. ……………………………………… 

Nabywca kod:  ………………………….. 

 

Zleceniobiorca:  

PWIK SP.Z O.O. W RYBNIKU  

UL. Pod Lasem 62 44-210  Rybnik  

 NIP: 642-26-64-990  

Tel. 32 43 280 00, e-mail: bok@pwik-rybnik.pl 

 

Zlecam wykonanie usługi*:  

o  Wymiana wodomierza tradycyjnego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na wodomierz radiowy. 

o  Montaż wodomierza z modułem radiowym do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej. 

o  Montaż wodomierza radiowego na dodatkowym źródle poboru wody – hydrofor.  

o  Wymiana wodomierza tradycyjnego na wodomierz radiowy na dodatkowym źródle poboru- hydrofor.  

o  Plombowanie wodomierza 

o Konfiguracja modułu radiowego w jednej lokalizacji wskazanej przez usługodawcę w ilości …….. szt.    

Adres wykonania usługi: …………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że woda pobierana za podlicznikiem będzie pobierana na cele……………………………………... 

o Potwierdzam odbiór regulaminu rozliczeń wodomierzy służących do pomiaru wody bezpowrotnie straconej. 

 

Szczegółowe dane obiektu *:  
- budynek mieszkalny o pow. użytkowej do 300m2  

- lokal mieszkalny o pow. użytkowej do 150 m2  

- budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej powyżej 300m2  

- lokal mieszkalny o pow. użytkowej pow. 150m2  

- obiekty pozostałe (proszę wskazać  rodzaj):……………………………………………………………………………………………………  
*proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź   

 
Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990. 



2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

telefon:    (0-32) 43 28 089 
 e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług - 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 wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
realizacji usługi/umowy 

 

…………………………………………………….. 
Podpis zleceniodawcy 

   

mailto:iod@pwik-rybnik.pl

