SCHEMAT MONTAŻU
DODATKOWEGO WODOMIERZA
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LEGENDA:
1 - zawór odcinający z odwodnieniem
2 - dodatkowy wodomierz DN15
3 - zawór czerpalny
4 - ściana zewnętrzna budynku

UWAGA:
Na odcinku od dodatkowego wodomierza do zaworu
czerpalnego zabrania się wykonywania trójników oraz
zaworów spustowych.
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Żukowo…….....……………
Dane Wnioskodawcy

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
tel. ………………………………………..
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

WNIOSEK
o plombowanie dodatkowego wodomierza (podlicznika)

Wnioskuję o plombowanie dodatkowego wodomierza na cele ogrodowe dla nieruchomości
w miejscowości …………………………… przy ulicy …………......…………………………….
Nr działki ……………………………….....

Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi określającymi zasady montażu dodatkowego wodomierza jako podlicznika bezpowrotnie zużytej wody oraz sposobu rozliczania na podstawie
wskazań przedmiotowego wodomierza.
Dodatkowo oświadczam, że zapoznałem się z aktualnym cennikiem opłat dodatkowych Spółki
Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. (SKŻ) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe
inspektora ochrony danych: p.derra@skzukowo.pl).
Dane osobowe będą przetwarzane przez SKŻ w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na SKŻ, przez
SKŻ zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez SKŻ działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez SKŻ działań związanych z przedmiotem
wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: p.derra@skzukowo.pl, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania
czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba
że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej SKŻ pod adresem: www.skzukowo.pl.

………………………………
Podpis Wnioskodawcy

Adnotacje przedsiębiorstwa:
ID Odbiorcy …..........................................................
Data plombowania …................................................

