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* - Niepotrzebne skreślić 

**- Poprawne zaznaczyć 

 
 

POLA W KOLORZE SZARYM SĄ OBOWIĄZKOWE. W PRZYPADKU NIE WPISANIA WSZYSTKICH INFORMACJI W POLACH ZAZNACZONYCH SZARYM KOLOREM, 
WNIOSEK NIE ZOSTANIE ROZPATRZONY. 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DANE WŁAŚCICIELA/ 
WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

2) WYPEŁNIA BPWiK 

1) Wnioskodawca 

 
 

2a) Pieczęć wpłynięcia do BPWiK 
 
 

1a) Imię i nazwisko/pełna nazwa* 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b) Adres zamieszkania/siedziba* 
 
 
 
 
 
 

1c) Kod, miejscowość 
 
 
 
 
1d) NIP/PESEL* 
 
 
 1e) Kontakt telefoniczny i mailowy 
 
 

3 )Uprzejmie proszę o przeksięgowanie wpłaty/nadpłaty środków :  

3a)  W kwocie  :   3b) Z dnia :   3c) Przez :   

3d)Na numer rachunku bankowego :  

                                                                                           -     -     -     -     -     -     

4) Środki proszę przeksięgować na rachunek bankowy o numerze :  

                                                                                           -     -     -     -     -     -     

4a) Właściciel rachunku bankowego :  

5 ) Załączniki:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Oświadczenie:  
Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o.               z siedzibą w Brwinowie, w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz realizacji założeń wniosku. 

                            ☐ TAK                                      ☐ NIE 
 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
Należy pamiętać iż w przypadku braku zgody BPWiK Sp. z o.o. nie będzie wstanie podjąć działań w celu rozpatrzenia oraz realizacji założeń wniosku. 
 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą na trzeciej stronie wniosku. 
 

6)  

Miejscowość 

7) Data 8) Podpis 

9) Wypełnia 

BPWiK 

9a) Data 9b) Podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Kto jest administratorem moich danych i z kim mogę się kontaktować? 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie przy ul. T.W. 

Wilsona 46, 05-840 Brwinów zwany dalej: "Administratorem".  

2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ado@bpwik.pl lub telefonując pod numer: 22 729 01 63. Może Pani/Pan skontaktować 

się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@bpwik.pl. 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz.1152, z późn. zm.). 

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest również warunkiem realizacji przedmiotowego wniosku. Konsekwencją nie 

podania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia Zawiadomienia o zamiarze wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji 

sanitarnej/deszczowej.                         

 

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane? 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako element dokumentacji technicznej. 

 

Komu dane osobowe mogą być przekazywane? 

6. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców:  

a. Dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją 

Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne 

(w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);  

b. Dostawcom usług prawnych i doradczych ( w szczególności kancelariom prawnym); 

c. Podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem 

d. Podwykonawcom, współpracownikom, pracownikom. 

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
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