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Wypełnia:        MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie: 

Potwierdzenie złożenia oświadczenia 

 

 

Dekretacja Nr umowy, której dotyczy oświadczenie: 

  

Wypełnia:    Właściciel lub Zarządca * budynku wielolokalowego 

1. Siedziba Właściciela lub Zarządcy * budynku wielolokalowego 

1.1 Właściciel budynku wielolokalowego 1.2 Zarządca budynku wielolokalowego 

Imię i nazwisko/ nazwa 

 

 

Imię i nazwisko/ nazwa 

 

Adres zamieszkania/siedziba 

 

Adres zamieszkania/siedziba 

 

Kod i miejscowość 

 

Kod i miejscowość 

 

PESEL/ NIP PESEL/ NIP 

Nr telefonu Nr telefonu 

Adres e-mail Adres e-mail 

2. Adres do korespondencji (wymagany w sytuacji, gdy jest inny niż podany w pkt 1 powyżej) 

2.1 Właściciel budynku wielolokalowego 2.2 Zarządca budynku wielolokalowego 

Imię i nazwisko/ nazwa 

 

 

Imię i nazwisko/ nazwa 

 

Adres do korespondencji 

 

Adres do korespondencji 

 

Kod i miejscowość 

 

Kod i miejscowość 

 

3. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, której dotyczy oświadczenie 
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Miejscowość Ulica Numer adresowy Nr lokalu 

Nr działki Nr obrębu 

4. Właściciel lub Zarządca * budynku wielolokalowego oświadcza, iż zostały zachowane wszyst-
kie warunki podyktowane przez ustawodawcę w Ustawie1 umożliwiające zawarcie umowy 
z osobą korzystającą z lokalu, wymienione poniżej: 

       Instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązu-
jącymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych 

       Jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodocią-
gowo- kanalizacyjne z Właścicielem lub Zarządcą* 

       Właściciel lub Zarządca * rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wo-
domierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody2 

       Właściciel lub Zarządca * na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań mię-
dzy wodomierzem głównym a suma wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych3 

       Właściciel lub Zarządca * określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czer-
palnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami 

       Właściciel lub Zarządca * uzgodnił z MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie sposób przerwania dostarczania wody 
do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwa-
nia dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających 
dostarczanie wody do lokalu 

       Właściciel lub Zarządca * uzgodnił z MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie sposób przerwania dostarczania wody 
z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostawy wody do lokali 

       Właściciel lub Zarządca * przed złożeniem wniosku o zawarciem umów z osobami korzystającymi z lokali 
poinformował owe osoby o zasadach rozliczeń4  

 
Prosimy zaznaczyć w kwadratach poprzez wstawienie znaku „x”. 

 
Brak zaznaczenia wszystkich warunków wymienionych w pkt 4  

uniemożliwia MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu 
 

5. Załączniki 

      Notatka służbowa (formularz N-01 do pobrania na stronie www.mpwik.lubin.pl )– sposób przerwania dostarcza-
nia wody do lokalu oraz do punktów czerpalnych w budynku wielolokalowym 

 

6. Inne informacje 
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7. Informacja MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie o ochronie danych osobowych 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, zamieszczamy poniżej 
następujące informacje: 

1. Administrator: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Lubinie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 1,  59-300 Lubin, tel. 76 746 80 01, mpwik@mpwik.lubin.pl, strona 
internetowa: www.mpwik.lubin.pl, zwane dalej Administratorem. 

2. Inspektor ochrony danych: 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Magdalenę Cirko, rodo@mpwik.lubin.pl. 

3. Cel i podstawy przetwarzania: 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizowania umowy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków, w szczególności w celu windykacji ewentualnych należności, dostarczania wody, odprowadzania 
ścieków, montażu, demontażu, naprawy wodomierza, odczytu (w tym zdalnego) wodomierza oraz odczytywania informacji o 
występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza itp.; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości); 

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są m.in. obsługa składanych 
skarg, reklamacji lub zgłoszeń związanych z realizacją umowy. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 
Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności 
przetwarzania danych osobowych (np. obsługują nasze systemy informatyczne, w tym do zdalnego odczytu wodomierzy). Z 
podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy, a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby 
lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany. W przypadkach określonych prawem możemy być zobligowani do 
przekazania Państwa danych odpowiednim organom lub podmiotom, które mają do tego tytuł prawny. 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
okres realizacji umowy, okres dochodzenia roszczeń.  

7. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Na podstawie RODO i zasad w nim określonych mają Państwo prawo żądania: 
1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) ich sprostowania (poprawienia); 
3) usunięcia danych (w przypadkach przewidzianych przepisami prawa); 
4) ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach przewidzianych przepisami prawa); 
5) przeniesienia danych. 
Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu: 
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane uzyskane ze 
zdalnego odczytu wodomierzy podlegają pseudonimizacji.  

9. Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji procesu zmierzającego do 
zawarcia i realizacji umowy na świadczone przez Spółkę usługi. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych 
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

Miejscowość 

 

Data Podpis Właściciela lub Zarządcy * budynku wielolokalowego 
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Uwaga: 

*Niepotrzebne skreślić. 
 

Kompletny wniosek powinien zawierać wypełnione wszystkie pola.  

 
1 W rozumieniu Art. 6 i 6a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1437, ze zm.) 
2 W rozumieniu Art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1437, ze zm.) 
3 W rozumieniu Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1437, ze zm.) 
4 W rozumieniu Art. 6 ust. 3 i 4  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1437, ze zm.) 
 


