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WNIOSEK 
o zawarcie umowy na stałą usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego 

 
Imię i nazwisko/nazwa firmy: _____________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania/siedziba firmy: ________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji: __________________________________________________________________ 

PESEL:____________________________NIP*:______________________REGON*: ______________________  

Telefon kontaktowy: _________________________ adres e-mail: _______________________________________ 

Adres i numer działki, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Tytuł prawny do w/w nieruchomości:  właściciel  współwłaściciel  użytkownik      najemca         

zarządca        administrator inne: …………………….. 

Osoba reprezentująca*: __________________________________________________________________________ 

Objętość zbiornika bezodpływowego: _____________  m3 

Rodzaj ścieków:   bytowe  przemysłowe  

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych: ____________________________ (wymagane min. raz na miesiąc) 

Dokładna data wywozu nieczystości ciekłych zostanie ustalona przez Pracownika MZWiK po każdorazowym 
telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela nieruchomości. Czas realizacji usługi wynosi  

do 14 dni od dnia zgłoszenia. Z przyczyn losowych (np. awaria pojazdu) może ulec wydłużeniu. 
 

Oświadczam, że zapewniam całoroczny dojazd do zbiornika bezodpływowego. 

 

_________________________________________________ 
      Data i podpis Wnioskodawcy 

WYPEŁNIA PRACOWNIK MZWiK: 

Weryfikacja możliwości dojazdu i opróżnienia zbiornika bezodpływowego została przeprowadzona dnia 

____________________________ 

Zgoda Kierownika działu OŚ na zawarcie Umowy:  TAK  NIE    

 

 

______________________________________ 

                                                                                                       Podpis Pracownika MZWiK 

*w przypadku firm 
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1. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 47. 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MZWiK w celu: 

a) rozpatrzenia niniejszego wniosku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*) 

b) wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa  

(w szczególności w celu wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, wykonywania zadań 

określonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona 

roszczeń) 

3. Odbiorcy danych. Dane te mogą być udostępniane: 

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) operatorom pocztowym, 

c) na podstawie stosownych umów dostęp do danych mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz 

usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy przetwarzający dane na zlecenie MZWiK. 

4. Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy  

a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 

zaprzestanie świadczenia usługi. 

5. Dobrowolność/obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy  

z MZWIK. 

6. 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). 

7. Punkt kontaktowy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod adres 

iod@mzwikmyslenice.com.pl  lub pod adres korespondencyjny administratora: Miejski Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji  w  Myślenicach sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice.  

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest pod adresem 

www.mzwikmyslenice.com.pl 

 

* - RODO* - ROZPORZĄDZENIE 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). 

 

 

 


