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Odbiorca        Karpacz, dnia ........................... 

 

..................................................... 
    imię i nazwisko 

 

....................................................  Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki 
           adres 

 

....................................................  Komunalnej Sp. z o.o. 
        adres c.d. 

 

PESEL..........................................................  58-540 Karpacz 
(podmiot nie prowadzacy działalności gospodarczej) 
 

NIP…...........................................................  ul. Obronców Pokoju 2a 
(podmiot prowadzący działalność gospodarczą) 
 

 

Tel. kontaktowy ..........................   

 

 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NR ...................................................................... 

ZAWARTEJ DNIA .................................. NA DOSTAWĘ WODY* /ODBIÓR ŚCIEKÓW* 

 

 Dla: 

 

 

□ budynku mieszkalnego jednorodzinnego/pensjonatu* 

□ lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

□ placu budowy 

□ inne ....................................................................................................................................... 

 

Adres: miejscowość ............................................ ul. ............................................nr ............... 

 

 

STAN WODOMIERZA ......................................... NA DZIEŃ ............................................. 

 

 

 

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

           podpis 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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1. Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Karpaczu, dane kontaktowe ADO: Karpacz (58-540),  ul. Obrońców Pokoju 2a, e-mail: sekretariat@mzgk-

karpacz.pl. 
 

2. Dane będą przetwarzane: 

• aby zrealizować wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków; 

• aby zrealizować obowiązki prawne ciążące na ADO (m.in. podatkowe, archiwizacyjne) wynikające w szczególności 

z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług; 

• w celach kontaktowych, w związku z realizacją wniosku (dotyczy danych w zakresie numeru telefonu kontaktowego), 

co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO; 
• dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO. 

 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby zrealizować wniosek (za wyjątkiem danej w zakresie numeru telefonu 

kontaktowego, której podanie nie jest konieczne dla realizacji wniosku ale umożliwi sprawny kontakt w związku z jego 

realizacją).   

 
4. Dane będą przekazywane: 

• podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. firmy serwisujące systemy 

informatyczne ADO (w szczególności M. Informatyka sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), przy 

ul. Modrzewskiego 42), dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej (w szczególności w szczególności KMEDIA, 
Sudecka 51, 58-500 Jelenia Góra), 

• podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
 

5. Dane będą przechowywane przez okres realizacji wniosku, a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa, w 

szczególności w Ustawie o podatku od towarów i usług. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów ADO będą przechowywane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu terminu prze-

dawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa. 

 
6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez 

udziału człowieka), w tym do profilowania. 

 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

• dostępu do danych osobowych, 

• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, 

• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 

• przenoszenia danych osobowych, 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

• wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na jej szczególną sytuację (w 

określonych przypadkach). 

 

 
 

mailto:sekretariat@mzgk-karpacz.pl
mailto:sekretariat@mzgk-karpacz.pl

