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"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. 
       ul. Artyleryjska 3, 78 - 100 Kołobrzeg 

         
 

Data ................................ 
Wnioskodawca - właściciel nieruchomości 

Nazwisko lub nazwa firmy 

Imię /c.d. nazwa firmy NIP ( dot. firm) 

Adres zamieszkania / siedziba 
Miejscowość Kod Poczta 

Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Dane kontaktowe1 

Telefon 

 

Zlecenie 
Niniejszym zlecam odpłatne/nieodpłatne2 wykonanie usługi polegającej na: 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Zleceniodawca (Wypełnić, jeżeli jest inny niż Wnioskodawca - dotyczy zlecenia włączenia do sieci oraz wystawienia faktury VAT) 

Nazwisko lub nazwa firmy 

Imię /c.d. nazwa firmy NIP ( dot. firm) 

Adres zamieszkania / siedziba 
Miejscowość Kod Poczta 

Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Dane kontaktowe1 

Telefon 

Oświadczam, że posiadam upoważnienie mojej firmy lub Wnioskodawcy do zamówienia w/w usługi 

Za wykonanie usługi pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem usług dostępnym w siedzibie 
spółki lub na stronie http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/ 
Należność za w/w usługę zostanie uregulowana po otrzymaniu faktury VAT. 

 

1. Adnotacje - MWiK Sp. z .o.o. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Administratorem Twoich danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Artyleryjskiej 3. Twoje 

dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą 

elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu zawarcia umowy, określenia możliwości przyłączeniowych do sieci, wydania 

warunków technicznych, przyłączenia do sieci oraz ewidencji punktów odbiorczych. Umożliwiamy spełnienie wszystkich Twoich praw 

wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), tj. prawo 

dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu na wyżej 

określonych zasadach.  

 
                        …..............……............................................. 
                                                                                                                                                                                         (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

 

1 Dane nieobowiązkowe  
2 Niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

