………………………………………………………………….

Świdnica dnia …………….…………

(IMIĘ, NAZWISKO WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA
……………………………………………………………………
( NAZWA FIRMY)
…………………………………………………………………..
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)
…………….……………………………………………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY)
……………………………
PESEL)

………………………………...
(NIP)

…………………………………………………………….…….
(NR TELEFONU)

ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ŚWIDNICY SPÓŁKA Z O.O.
ul. WROCŁAWSKA 10
58-100 ŚWIDNICA

NIP**………………………………………………….

ZLECENIE NA WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA

Nr ………………….
Zwracam się z prośbą o sprawdzenie rzetelności wskazań wodomierza o
numerze..……………….…………………., zamontowanym na przyłączu wodociągowym do
nieruchomości mieszczącej się przy ul. ………………………………………w……………...
W przypadku nie potwierdzenia moich przypuszczeń dotyczących nieprawidłowego
działania wodomierza, zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych

z

wykonaniem ekspertyzy wodomierza wraz z kosztami dojazdu, wymiany oraz sprawdzenia
wodomierza zgodnie z załączoną fakturą.
Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* w/w obiektu i upoważniam
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świdnicy do wystawienia
faktury VAT za wykonanie w/w usługi w przypadku stwierdzenia prawidłowości wskazań
wodomierza.
1.

2.

3.

Oświadczam , że zostałam/em poinformowana/y, że administratorem zebranych danych osobowych jest Świdnickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. z siedziba w Świdnicy przy ul. Wrocławskiej 10, a dane te będą
przetwarzane zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)- w celu realizacji niniejszego wniosku
oraz postanowień umowy, której wniosek dotyczy.
Oświadczam , że zostałam/em poinformowana/y iż osoba której dotyczą powyższe dane , posiada prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, jeżeli była udzielona oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Oświadczam , że zostałam/em poinformowana/y, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawda może spowodować
odpowiedzialność przewidziana w przepisach prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorstwa ŚPWiK
Sp. z o.o. w Świdnicy związanego z faktem zawarcia umowy o przyłączenie obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej lub umowy
sprzedaży wody i odbioru ścieków z osobą która nie posiada tytułu prawnego do tego obiektu.

.......................................................
czytelny podpis
*niepotrzebne skreślić
** wypełnia osoba prawna

