Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 777, www.jzwik.pl

miejsce na
kod kreskowy

Wniosek – zabudowa wodomierza na ujęciu własnym
JZWiK/TWT/1/2B, obowiązuje od 08.03.2019

Dane odbiorcy usług:

prosimy o podanie danych zgodnych z tymi, które znajdują się na umowie na odprowadzanie ścieków

imię, nazwisko / nazwa firmy

adres zamieszkania / siedziby firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu)

numer telefonu*

adres e-mail

Oświadczam, że działam za zgodą i wiedzą wszystkich współwłaścicieli.
Niniejszym zlecam:
nadzór nad zabudową wodomierza na ujęciu własnym
odbiór wodomierza na ujęciu własnym
w nieruchomości położonej w
miejscowość, ulica, numer

Woda pobrana z sieci hydroforowej będzie użyta na cele:
bytowo - gospodarcze

prosimy zaznaczyć w przypadku wody pobieranej do gospodarstw domowych

przemysłowe
Warunki zabudowy wodomierza na ujęciu własnym:










przedmiotowy wodomierz zostanie zabudowany celem pomiaru ilości wody pobranej z sieci hydroforowej - na
podstawie jego wskazań będzie obliczana ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej
wodomierz należy zabudować zgodnie z normą PN-B-10720 oraz PN-ISO 4064-2 Ad1 oraz w sposób
uniemożliwiający pobór wody dla celów innych niż wnioskowane
miejsce zabudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla kontroli oraz odczytu wskazań
wodomierz należy zabudować w konsoli wodomierzowej na wysokości nie wyższej niż 1,5 metra nad posadzką
koszty zakupu oraz montażu wodomierza leżą po stronie odbiorcy
wodomierz posiada 5 letni okres legalizacji, po upływie którego należy dokonać jego wymiany na własny koszt a
następnie zgłosić ten fakt w celu założenia plomb
termin nadzoru, odbioru lub oplombowania wodomierza prosimy ustalić telefonicznie: 324787702, 324787732,
324787754 lub bezpośrednio w Dziale Sprzedaży JZWiK S.A.
utrata ważności legalizacji lub zerwanie plomb wymaga poinformowania JZWiK S.A. o konieczności ponownego
oplombowania wodomierza
odczyty wodomierza dodatkowego prosimy podawać co miesiąc:
o
wysyłając sms pod numer: 668863111 (prosimy o podanie nazwiska, adresu oraz odczytu wodomierza)
o
pocztą e-mail: odczyty@jzwik.pl
o
korzystając z internetowego biura obsługi: www.jzwik.pl/ibo
o
telefonicznie: 668863111

Oświadczam, że akceptuję warunki zabudowy wodomierza na ujęciu własnym.
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Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych klienta jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel.
324787777; e-mail: kancelaria@jzwik.pl.
2. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jzwik.com.pl
3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu realizacji umowy, realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego
na Administratorze obowiązku prawnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO (wykonywanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy).
5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym JZWiK S.A. ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów
prawa, a także podmioty świadczące na rzecz JZWiK S.A. usługi niezbędne do wykonywania umowy.
6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez JZWiK S.A. w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy.
7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia.
8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie
umowy nie będą możliwe.

*Nieobligatoryjne

data

podpis

nazwisko pracownika JZWiK S.A. przyjmującego wniosek
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