
Druk BOK 10-Przyjęty do stosowania w GWIK Sp. z o.o. od 14.02.2022r. Zarządzeniem nr 4/2022 Prezesa Zarządu 

 

 

Goleniów, dnia ................................................... 
..................................................................................................................... 
Imię i Nazwisko 

 
..................................................................................................................... 

adres do korespondencji-ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy 

 
.................................................................................................................... 

numer telefonu/fax 

                                                                                      Goleniowski Wodociągi i Kanalizacja 

         Sp. z o.o. 

        ul. I Brygady Legionów 18A 

        72-100 Goleniów 

        tel. 091/881-23-28 

 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY 

/ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* 

 
 Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków* do  

 

obiektu położonego w miejscowości......................................................................................................... 
        dokładny adres nieruchomości 
 

 

 

 Końcowe rozliczenie do stanu wodomierza głównego....................m3, podlicznika..................m3  

 

 na dzień ........................ proszę przesłać na adres ..................................................................................... 
        dokładny adres do korespondencji 

 Oświadczam, iż powodem wypowiedzenia umowy jest................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

Dane nowego właściciela............................................................................................................................ 
          
* niepotrzebne skreślić 

 

Administratorem danych osobowych jest spółka Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. W sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@gwik.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego 

wniosku (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) oraz dla celów archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. (c, f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres realizacji wniosku, a po zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z jego realizacją oraz przez czas 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Następnie wniosek , wraz z dokumentami 

wytworzonymi na potrzeby jego realizacji, będzie przechowywany w archiwum spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Odbiorcami 

danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ,  podmioty zewnętrzne 
dostarczające i wspierające systemy informatyczne, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. 

Przekazanie danych następuje wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą również być 

udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne w celu realizacji wniosku. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wykonania niniejszego wniosku 

 

 

                                                                                                           .............................................. 
                 czytelny podpis wnioskodawcy 

 


