
 

 

 

Leszno, dnia …………………..  
Wnioskodawca………………………………………………… 

Adres do korespondencji, …………………………………… 

………………………………………………………………….. 

tel. kontaktowy  ……………………………………………….. 

nr umowy o zapatrzenie w wodę i odbiór ścieków: 
…………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

Wniosek o modernizacje przyłącza/y będących własnością MPWiK 

Zwracam się z prośbą o modernizację przyłącza: 

wodociągowego kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej*  

 dla obiektu: ……………………………………………………………………………………………………………. 

zlokalizowanego przy ul. ………………………………………………. na działce o nr ewid. …………… 

w ………………………………………………………….. 

Nr księgi wieczystej nieruchomości: …………………… 

Prośbę swoją motywuję faktem: 

złego stanu technicznego przyłącza/y. 

przebudową budynku w zakresie …………………………………………………………………………… 

 Inne: ……………………………………………………………………………………………………….…… 

 
Informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Lesznie przy ul. Lipowej 76A, tel. 655298311, e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl zwany dalej Administratorem; 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@mpwik-leszno.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:  

a. realizacji zawartej z Administratorem umowy na świadczone usługi lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia 
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia), 

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją 
zawartych umów na świadczenie usług (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit. c Rozporządzenia), 

c. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust. 
1 lit. a Rozporządzenia), 

d. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit. f Rozporządzenia), 
e. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym sprawozdawczych, statystycznych i raportowania. 

4) Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr 
telefonu. 

x 
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5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych ww. punkcie 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione 
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
b. Podmioty biorące udział w realizacji umowy. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych ww. pkt. 3 celów 
przetwarzania, tj.: 
a. w zakresie realizacji zawartej przez Pani/Pana z Administratorem umowy. Przez okres do czasu zakończenia jej 

realizacji, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu 
umowy, do czasu wycofania tej zgody, 

b. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i 
realizacją umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, 

c. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora, przez okres do czasu wycofania 
przez Pani/Pana zgody na takie przetwarzanie, 

d. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana 
sprzeciwu wobec tego przetwarzania. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  
b. sprostowania danych osobowych,  
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,  
e. przenoszenia danych. 

8) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) W przypadku, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
12) W zakresie, jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuję w celu zawarcia i/lub realizacji umowy na świadczenie usług z 

Administratorem, podanie przez Pani/Pana danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia tej umowy. Podanie danych 
osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub 
realizacji umowy z  
Administratorem.  

 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Lipowej 76A, numer KRS 0000016985 w celach związanych z realizacją niniejszego 

wniosku. 

2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
 
 

................................................ 
 
 
 
Załączniki : 
 

Inne ……………………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ podpis / 


