Załącznik nr 15 do Procedury nr 1
Wniosek o plombowania wodomierza/podwodomierza

Hrubieszów, dnia …………………………….
...................................................
(imię i nazwisko/firma)

...................................................
...................................................
(adres do korespondencji)

...................................................
(telefon komórkowy, stacjonarny)*

....................................................
(numer umowy)

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów
Wniosek o plombowania wodomierza/podwodomierza**
Proszę o zaplombowanie wodomierza/podwodomierza** Ø ……….……., rok leg. …………………..……..,
Nr fabryczny …………………………………....….. ze stanem ………………….…… m3 na przyłączu wodociągowym
zlokalizowanym na posesji przy ul. ……...…………………………...….., w miejscowości Hrubieszów/Wolica**.
Przyczyną plombowania wodomierza/podwodomierza** jest …………………………..……………………..…….….
………………………………………………………………………….……………………….………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………….

...........................................................................
Czytelny podpis

* pole nieobowiązkowe
** niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
z siedzibą przy ulicy Kruczej 20, 22-500 Hrubieszów. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres
Przedsiębiorstwa lub e-mailem na konto iod@pgkimhrubieszow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku/zgłoszenia. Podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub w związku z zawartą
umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO). Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oznaczone jako niewymagane będą przetwarzane na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych. W celu realizacji niniejszych praw prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dostępną w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów
mieszczącym się w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 20, 22-500 Hrubieszów oraz na stronie internetowej
www.pgkimhrubieszow.pl/rodo.

