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………………………………………. 

data wpływu wniosku 
 

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza 

dodatkowego do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody (bez ścieków). 
 

 
1. Wnioskuję o określenie warunków montażu wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie

zużytej dla następującego obiektu (zaznaczyć właściwe) :

- budynek:       mieszkalny jednorodzinny /       wielorodzinny /       handlowy /       usługowy /       produkcyjny /

- lokal :        mieszkalny /       handlowy /       usługowy /       gastronomiczny /        produkcyjny /

inny: ……………………………………………………………………………………………………….

2. Cel przeznaczenia wody (zaznaczyć właściwe) : 

  podlewanie trawników i ogrodów przydomowych

  działalność gospodarcza (produkcja, przemysł, przetwórstwo żywności, itp.)……………………………

  całoroczna uprawa roślin,

 inny: ..................................................................................................................... ........................................

 

…................................. 

 podpis wnioskodawcy 

 

 

 

………………………………………. 

data złożenia wniosku 

data, czytelny podpis 

 

 

……………………………………………. 

potwierdzenie odbioru warunków technicznych 

 

 

 

………………………………………. 

nr identyfikacyjny 

Wnioskodawca (kod odbiorcy): ………………………..……………………… 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu ubiegającego się o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego: 

 

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

 

Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego: 

 
kod pocztowy i miejscowość: .....................................................................................................................................................................,  

 

ulica: ............................................................................................................. , nr domu/działki : ……...………….……………………….. 

Adres montażu wodomierza dodatkowego: 

 

kod pocztowy i miejscowość: .....................................................................................................................................................................,  
 

ulica: .................................................................................................... , nr domu/działki : ..………..………………………………………….. 

 

telefony kontaktowe:............................................................................ ........................................................................................................  
 

e-mail: .......................................................................................................................................................................................................... 



Informacja dla osób fizycznych o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Spółka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Imielinie  

przy ul. Imielińskiej 87.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora: iodo@msk-imielin.pl lub pisemnie 

na adres siedziby Administratora. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (Dz. Urz. UE L Nr 119). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zleconej usługi. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres niezbędny do spełnienia celu dla którego  

są przetwarzane oraz dalej przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń określony przez przepisy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 

- dostawcom systemów IT z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania 

systemu IT, 

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji, 

- upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do właściwego 

organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  

w Warszawie przy ulicy Stawki 2. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania i/lub 

adresu do korespondencji jest dobrowolne, tym niemniej jest niezbędne do realizacji niniejszej usługi. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail i kodu odbiorcy jest 

dobrowolne i nie ma wpływu na realizację niniejszej usługi. 

9. Jednocześnie informujemy, iż podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Podpisanie niniejszego wniosku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższej informacji  

o przetwarzaniu danych osobowych. 

    

 

…................................. 

 podpis wnioskodawcy 
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