
       
 

 

Wzorzec z 07.05.2020 r. 

 

 
       

                 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. 

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ 

 

 
 

Nowy Targ, dnia……………………………….. 

ZLECENIE OPOMIAROWANIA POBORU WODY 

                       DANE ZLECENIODAWCY                      DANE PEŁNOMOCNIKA ZLECENIODAWCY 

Imię i nazwisko/nazwa firmy 

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy 

Adres 

 

Adres 

PESEL/NIP 

 

PESEL/NIP 

Telefon kontaktowy 

 

Telefon kontaktowy 

 

Zlecam MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. wykonanie opomiarowania poboru wody na terenie 

nieruchomości położonej przy ulicy …………………………………………………, działka 

nr ……………………………… w Nowym Targu. Punkt poboru – hydrant ul. ……………………………… 

Oświadczam, że pobrana woda trafi do kanalizacji ściekowej  TAK  NIE                                                                                            

  
Stan liczydła wodomierzowego przy zleceniu ….…………. m³.  

 

         ……….……….………… 
Podpis zleceniodawcy/pieczątka 

                            
 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI 
     

Usługa została wykonana w dniu …………….. . Uwagi ……………………………………………………. . 

 

Stan liczydła wodomierzowego …………………………m³. 

Ilość pobranej wody stanowiącej różnicę stanu liczydła w dniu podpisania protokołu i stanu liczydła w 

dniu zlecenia usługi zostanie zafakturowana.     

Rozliczenie należności zgodnie z cennikiem MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. 

Upoważniam MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. do wystawienia faktury za wykonaną usługę bez 

mojego podpisu. Należność zobowiązuję się uregulować w terminie wskazanym na fakturze. 

 

 

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

  (podpis pracownika MZWiK/pieczątka)                                                             (podpis zleceniodawcy/pieczątka) 

 
1. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w 

Nowym Targu przy ul. Długiej 21. 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MZWiK w celu realizacji niniejszego zlecenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT) 

3. Odbiorcy danych. Dane te mogą być udostępniane: 

a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa  

b. operatorom pocztowym 

c. dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy 

przetwarzający dane na zlecenie MZWiK 

4. Prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Posiadają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec ich przetwarzania  

a także do przenoszenia swoich danych osobowych;  

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

5. Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia realizacji usługi / sprzedaży.  

6. Dobrowolność / obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zlecenia usługi / sprzedaży. 

7. Punkt kontaktowy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod adres sprzedaz@mzwik.nowytarg.pl lub pod adres korespondencyjny 

administratora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ 

mailto:sprzedaz@mzwik.nowytarg.pl

