
Imię i nazwisko ……………………………….                Dzwola, dnia ………………………. 

Adres …………………………………………. 

………………………………………………... 

Tel. Kontaktowy ……………………………... 

 

 Wójt Gminy Dzwola 

                                                                                                    Dzwola 168,  

                                                                                                    23-304 Dzwola 

 

 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY 

 

              Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy z dnia ……………………. na dostawę wody              

do nieruchomości położonej w miejscowości   ……..……………………………………….., której 

jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem*. 

Nr wodomierza: ……………………………… 

Odczyt wodomierza:  ………………………….. 

Dane ankietowe:…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o przesłanie korespondencji faktur VAT na adres 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(ADRES KORESPONDENCYJNY) 

Powodem rozwiązania umowy jest……………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

Dane nowego właściciela……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………** 

 

 

 ……………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                            /czytelny podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

**wyłącznie do wiadomości Urzędu Gminy Dzwola – w celu wezwania do zawarcia umowy 

 



W celu złożenia przedmiotowego wniosku zapoznaj się z poniższymi informacjami i udziel zgody  

na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz potwierdź swój wiek. 

Podanie przez Ciebie niniejszych danych jest całkowicie dobrowolne.  

 

Administratorem Danych Osobowych podanych przez Ciebie danych  będzie  Wójt Gminy Dzwola dane 

kontaktowe: Urząd Gminy Dzwola adres: Dzwola 168, 23-304 Dzwola, ugdzwola@mbnet.pl  

 

Inspektor  Danych Osobowych – dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl  

 

Cel przetwarzania podanych przez Ciebie Twoich danych osobowych to: 

wywiązywanie się z obowiązków określonych w ustawie.   

 

Podstawa prawną przetwarzania danych zbieranych w formularzu jest: 

Wyrażenie przez Ciebie zgody. 

 

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania przez ADO podanych przez Ciebie danych  osobowa 

jest:  

Ochrona ewentualnych roszczeń ADO. 

 

Odbiorca/y  danych osobowych /kategorii odbiorcy  danych osobowych 

Twoje dane nie są nigdzie dalej przekazywane – brak odbiorcy danych w kraju oraz w UE. 

 

Przekazanie danych poza UE: 

ADO nie przekazuje Twoich danych osobowych poza UE. 

 

Retencja danych 

Czas przez jaki będą przetwarzane Twoje dane  osobowych to  czas zgodny z instrukcja kancelaryjną 

 

Profilowanie 

ADO nie profiluje Twoich danych osobowych ani nie przetwarza ich w zautomatyzowany sposób (tzn. nie łączy 

podanych przez Ciebie danych z innymi Twoimi danymi, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na ich 

podstawie etc.). 

 

Podajesz dane osobowe w w/w celu  dobrowolnie. Przysługują Tobie następujące prawa: 

 do dostępu;   

 do sprostowania;    

 do usunięcia;    

 do ograniczenia przetwarzania; 

 do sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane 

wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Aby  zrealizować w/w cel przetwarzania Twoich danych osobowych jesteś zobowiązany do ich podania.        

W przeciwnym wypadku usługa nie będzie mogła być zrealizowana. 

 

Fakt udzielenia zgody zostanie automatycznie zarejestrowany wraz z adresem IP z którego to nastąpiło (zasada 

rozliczalności). 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z formularza oraz adresu IP z mojego 

komputera z którego wypełniam formularz w w/w celu. 

  Oświadczam, że podane dane są  prawdziwe oraz że mam więcej niż 18 lat.               
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