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……………………………………………………………………  ………………….………., dnia ……………..…… r. 
imię i nazwisko/nazwa firmy   

…………………………………………………………………… 
 

   ZGK Janów Sp. z o.o. 

ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów 

adres zamieszkania/siedziby  

…………………………………………………………………… 
 

numer telefonu, e-mail  

…………………………………………………………………… 
 

NIP (wpisują wyłącznie przedsiębiorcy)   

 

WNIOSEK O PODANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH MONTAŻU PODLICZNIKA DO POMIARU POBORU WODY 

ZUŻYWANEJ BEZPOWROTNIE 

 

Zwracam się z prośbą o podanie warunków montażu dodatkowego zestawu wodomierzowego do pomiaru poboru wody 

zużywanej bezpowrotnie, w celu podlewania przydomowych terenów zielonych/prowadzenia gospodarstwa 

rolnego/innym* (jakim):……………………………………………………………………………….…………………………………………………….………….. 

na posesji zlokalizowanej w ……………………………………………. przy ul. ………………………………………., nr ew. dz. ………………………… 

 

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych: 

- Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że 

administratorem Pana/i danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów, 

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000398452 

NIP 949-217-97-29, REGON 241988341. 

- Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

Janów Sp. z o.o., tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług 

realizowanych przez zakład na rzecz klientów. 

- Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej 

współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, które będą przetwarzane 

na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem 

danych i realizacją usług świadczonych przez ZGK Janów Sp. z o.o. 

- Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: w razie koniczności dane mogą być udostępniane 

podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu, dla którego zostały udostępnione oraz 

uprawnionym organom.  

- Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług 

dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych. 

- Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia 

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

- Dane kontaktowe: z administratorem danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres podany powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@zgk-janow.pl 

 

 

 ………………………………………………………… 

 Podpis wnioskodawcy lub osoby 

upoważnionej 

                                                                                                                              


