
  
……………………………………………………………………. 
(IMIĘ, NAZWISKO WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA) 

Bogatynia, dnia……………… 
……………………………………………………………………. 
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA) 
 
……………………………………………………………………. 
(MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY) 
 
……………………………………………………………………. 
(NR TELEFONU) 
  

BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI  
I OCZYSZCZALNIA S.A. 
ul. Żołnierzy II AWP 20 
59-920 Bogatynia 

 
 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* 
 

Nr umowy              /                   / 
 

 Zwracam się z prośbą o  rozwiązanie umowy  o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków* 

z dniem …………………………..  do nieruchomości  mieszczącej  się  przy  ul. ……………………… 

w………………….., której jestem właścicielem/współwłaścicielem* inny sposób posiadania ……………………………                               

Proszę o przesłanie korespondencji i zamykającej faktury VAT na adres: 

…………………………………………………….. 

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

Obiekt powyższy przekazuję ze stanem licznika ……………………. odczytanym dnia ………………………... 

W załączeniu przedkładam protokół zdawczo odbiorczy rozliczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków. 

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

 …………………………………… 
           CZYTELNY PODPIS 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO Spółka informuję, 
iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S.A można uzyskać pod numerem tel.: +48 

503083196 lub e-mail: iodo@bwio.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: cel przetwarzania danych  na podstawie : zlecenia usługi (zawarcia umowy)  art. 6 ust. 1 lit. a), 

b) oraz C) RODO; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 (dziesięciu lat) lat po jej ustaniu; 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie powodem odstąpienia od umowy; 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej); 
9) Podanie danych jest dobrowolne jednak, niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 

ZGODA: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz C) RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków przez Bogatyńskie 
Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałam/em poinformowany o prawie 
żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. 

………………………………………. 
Data i podpis 

* niepotrzebne skreślić 



Dane nowego Odbiorcy usług w celu ewentualnego zawarcia nowej umowy ……………………………………… 

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

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

(wypełnia pracownik BWiO S.A.) 
 


