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Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. 

ul. Powstańców 13 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

 

A. Protokół  

 Adres punktu poboru wody / odprowadzania ścieków (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość) : 
 

 
 

Numer fabryczny wodomierza 1 :  Stan wodomierza 1 :  
 

Numer fabryczny wodomierza 2 :  Stan wodomierza 2 :  
 

Data przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu:  
 

   

Czytelny podpis osoby przekazującej  
(imię i nazwisko) 

Miejscowość , data 
Czytelny podpis osoby odbierającej  

(imię i nazwisko) 
 

B. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 

Dane Klienta wypowiadającego umowę 

Imię   

Nazwisko   

i / lub nazwa  

Numer klienta  

PESEL lub NIP1  

Telefon kontaktowy2  

Adres e-mail2  

Adres korespondencyjny, na który zostanie wysłane rozliczenie końcowe 

Ulica, numer domu / lokalu  

Miejscowość   

Kod pocztowy  

Kraj  

 

W przypadku wystąpienia nadpłaty proszę ją :  
Oświadczam niniejszym, że wypowiadam Umowę o 
dostarczanie wody / odprowadzanie ścieków o numerze : 

 przekazać na rachunek bankowy o numerze :   

  z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Okres 
wypowiedzenia umowy może ulec skróceniu, gdy w tym  
okresie strona przejmująca zawrze umowę o dostarczanie  
wody / odprowadzanie ścieków do tej samej nieruchomości  
lub tego samego obiektu / lokalu. 
Data wpłynięcia do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. 
niniejszego protokołu zawierającego podpisane przez 
uprawnioną osobę oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 
rozpoczyna bieg wypowiedzenia umowy. 
Do dnia rozwiązania umowy zobowiązuję się uregulować 
wszelkie należności wynikające z tytułu jej realizacji. 

 zaliczyć na poczet należności na konto klienta nr :  

  

Adres poboru wody / odprowadzania ścieków :  

  

  

 

 

Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy oraz wnioskiem o zawarcie umowy 
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C. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków3 

Dane osoby wnioskującej o zawarcie umowy 

Imię   

Nazwisko   

i / lub nazwa  

PESEL lub NIP1  

Telefon kontaktowy2  

Adres e-mail2  

Adres zamieszkania / siedziby 

Ulica, numer domu / lokalu  

Miejscowość   

Kod pocztowy  

Adres korespondencyjny2 

Ulica, numer domu / lokalu  

Miejscowość   

Kod pocztowy  

Kraj  

 

Wnoszę o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków zgodnie  

ze złożonym wnioskiem. 

 

Data i czytelny podpis osoby wnoszącej o zawarcie umowy (imię i nazwisko) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych odbierającego nieruchomość / obiekt / lokal w razie przekazania protokołu  

do Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. i złożenia wniosku o zawarcie umowy z Dąbrowskimi Wodociągami Sp. z o.o. : 
 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy  

ul. Powstańców 13, 

• dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy i będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy  

o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na podstawie art.6.1.b) RODO, 

• podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

• podane dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów powierzenia danych osobowych,  

w szczególności Gminie Dąbrowa Górnicza w ramach kontroli realizacji dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o., 

• podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

• podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, 

• posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, 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., 

• w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl  
 

 

1. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

2. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych 

danych osobowych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem w związku z wykonaniem umowy. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

3. Przejmujący nieruchomość / obiekt / lokal podaje dane tylko w przypadku chęci zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków z Dąbrowskimi 

Wodociągami Sp. z o.o. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13 

w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków. 


