
WNIOSKODAWCA:                                                                                       ………………………….., dnia …………….……… 

imię i nazwisko 

…………………………………………………………….… 

adres ……………………….……………………...............                                     

…………………………………………………………….… 

telefon ……………………………..………………………. 

 
 

Zwracam  się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia dotyczącego jakości wody z wodociągu 

publicznego ............................................................... stwierdzającego jej przydatność pod względem 

fizyko – chemicznym i bakteriologicznym w celu przedstawienia ............................................................ 

 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

 

1. 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 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, RODO) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług 

Wodnych sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ul. Nadbrzeżna 6a (Administrator).  Wyznaczono Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@zuwkonin.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu podjęcia 

działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków  lub w celu 

zawarcia i realizacji takiej umowy. 

3. Państwa dane osobowe zostaną powierzone dostawcom usług, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać 

udostępnione innym upoważnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do  zawarcia i wykonania umowy. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z usług Administratora. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych 

osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz w przypadku uznania, że przetwarzane przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2,         

00-193 Warszawa). 

6. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe w związku z realizacją zawartych umów przez czas niezbędny do 

realizacji danej umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem 

umowy. Dodatkowo Państwa dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla 

celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat   od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub 

zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy 

przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych  lub dokumentów 

je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia 

przez organy publiczne.   

 
 
 

 
 

                                                                  Podpis Wnioskodawcy: …………………………………………………………………………… 

    
 

 

Zakład Usług Wodnych 

Spółka z o.o. w Koninie 

ul. Nadbrzeżna 6 A 

62-500 KONIN 


