
*Rozporządzenie 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). 

Nabywca (wypełnić drukowanymi):  Sosnowiec, dnia …………..………….  

 ...............................................................................  
Nazwa lub imię i nazwisko   

 ...............................................................................  
Ulica  

 ...............................................................................   
Miejscowość  
  
...............................................................................  
NIP (osoba prawna) 
  
...............................................................................  
 Adres do korespondencji – jeśli inny jak powyżej  

...............................................................................  
 Telefon *   

 Sosnowieckie Wodociągi S.A.  

  ul. Ostrogórska 43  
41-200 SOSNOWIEC  
 

 Wniosek 

o udostępnienie poboru wody z hydrantu  

1. Lokalizacja hydrantu (zaznaczyć właściwą i uzupełnić miejsce wykropkowane):   

1) przy ul. Ostrogórskiej 43 w Sosnowcu w siedzibie Spółki - należy każdorazowo zgłosić zamiar 
poboru wody i potwierdzić ilość pobranej wody w pok. nr 5 na parterze budynku biurowego.  

2) na sieci wodociągowej przy ul. …………………………………………………………………... - należy 
każdorazowo zgłosić do pok. nr 3 na parterze budynku biurowego celem ustalenia sposobu 
poboru wody i ilości pobranej wody.  

2. Termin (zaznaczyć właściwą i uzupełnić miejsce wykropkowane):  

1) jednorazowo w dniu ………………………………………………..……………..….   

2) w okresie od ………………………………..…. do ………………………………..….   

3. Cena za 1 m3 pobranej wody: zgodnie z obowiązującą na dzień poboru wody Taryfą dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sosnowieckich Wodociągów Spółka 
Akcyjna. Zmiana ceny nie wymaga zmiany umowy zawartej na niniejszy wniosek o udostępnienie 
poboru wody.  

4. Stawka dobowa za wynajem stojaka hydrantowego i/lub zestawu wodomierzowego: 

- za okres od 1 -5 dni 12,30 zł brutto ( 10,00 zł netto), 

- 2,46 zł brutto ( 2,00 zł netto) za każdy kolejny dzień najmu.  

5. Opłata za montaż stojaka hydrantowego: 151,29  zł brutto ( 123,00 zł netto).   

Opłata za demontaż stojaka hydrantowego: 151,29 zł brutto ( 123,00 zł netto).   

6. Wynagrodzenie z tytułu pobranej wody ustala się jako iloczyn ilości pobranej wody ustalonej wg 
każdorazowego pomiaru i ceny brutto ustalonej w pkt 3.   



7. Płatność: gotówką w Kasie Sosnowieckich Wodociągów S.A. lub na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty jej wystawienia przez Sosnowieckie Wodociągi  S.A. 
zgodnie z danymi wskazanymi powyżej.   

8. W przypadku jak w pkt 1.2 strony ustalają kaucję w wysokości ……………………………………zł    
(słownie:………………………………………………………………..…….......................………………………………………….
......................………………………………………………………………………….……), która nie podlega 
oprocentowaniu.  

• kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie naprawy szkód poniesionych przez 
Sosnowieckie Wodociągi S.A. w związku z udostępnieniem stojaka hydrantowego i/lub 
zestawu wodomierzowego Nabywcy, w tym zwłaszcza związanych ze zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w/w rzeczy.  

• stojak hydrantowy i/lub zestaw wodomierzowy wydawany jest po potwierdzeniu wpłaty 
kaucji gotówką w kasie przedsiębiorstwa lub na rachunek bankowy przedsiębiorstwa:  

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, Oddział Sosnowiec  
90 1050 1360 1000 0008 0000 0622  

• kaucja zwracana jest na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu demontażu 
stojaka hydrantowego i/lub zestawu wodomierzowego (zaznaczyć właściwe):   

1) w kasie przedsiębiorstwa,   

2) na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy:   

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

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

• kaucja zwracana jest w wysokości wynikającej z ewentualnych potrąceń w związku  
z realizacją roszczeń przysługujących Sosnowieckim Wodociągom S.A. zgodnie z pkt 8, 
pomniejszonej o koszty przelewu bankowego.  

9. W celu dokonania odczytu Nabywca ma obowiązek raz w miesiącu udostępnić stojak wraz  
z wodomierzem pracownikom Sosnowieckich Wodociągów S.A. lub podać odczyt wraz ze 
zdjęciem wodomierza telefonicznie (w formie MMS) bądź mailowo. 

10. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania umowy  
i sprawozdawczości prowadzonej przez Sosnowieckie Wodociągi  S.A.  

 
 TAK /  NIE*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych w postaci 
numeru telefonu w celach  kontaktowych  z Sosnowieckimi Wodociągami Spółka Akcyjna. 

 

………………………………………… 

                         (podpis wnioskodawcy) 

* dane nieobowiązkowe 

Oświadczam(-y), że (proszę zaznaczyć poszczególne kwadraty): 

 otrzymałem(-am/-liśmy) Informację dotyczącą danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego wniosk 

                   …………………………………………  
                                    (nazwa i podpis wnioskodawcy) 
 



INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

(KLAUZULA INFORMACYJNA) 

 
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43, zwana dalej Administratorem. Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Dane osobowe są/będą przetwarzane przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna  w szczególności: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lit.  b)  lit. c) lit. f RODO* w celu: 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
dzieckiem. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego 
Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 
niezbędny do: 
a) obsługi klientów (np. w zakresie reklamacji), 
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, 
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 

rachunkowych), 
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

W przypadku udzielenia zgody na kontakt z klientem drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail) dane 
będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy. 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 
niekompletne, 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych 

osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem 
adresu abi@rpwik.sosnowiec.pl ; nr telefonu 32 364 43 35; 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sosnowieckich 
Wodociągów Spółka Akcyjna):  
banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,  biura informacji gospodarczej, podmioty archiwizujące dokumenty, 
firmy świadczące usługi z tytułu ochrony osób i mienia, firmy zajmujące się obsługą systemów informatycznych    
i serwisów internetowych Administratora. 

mailto:abi@rpwik.sosnowiec.pl

