
 

Sochaczew, dnia…………………………… 

 

…………………………………………………... 
Imię, Nazwisko Wnioskodawcy 

 

………………………………………………….. 
 PESEL/ Nazwa Firmy/NIP  

 

………………………………………………….. 
 Adres zamieszkania/ Siedziba firmy   

 

…………….…………………………………….   
Adres do korespondencji                                                                     

 

…………….……………………………………. 
Nr telefonu                       

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 

Sochaczew” Sp. z o. o.  

ul. Rozlazłowska 7 

96-500 Sochaczew 

 

PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA SPŁATĘ RATALNĄ ZOBOWIĄZAŃ  

 

    Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozłożenie na raty kwoty ….…………………………… zł brutto 

z tytułu zobowiązań wynikających z umowy na zaopatrzenie w wodę* i/lub odprowadzanie ścieków* / 

innych usług*.  

Data wystawienia i numery nieopłaconych faktur:………………………………………………………. 

Zobowiązuję się uregulować wraz z odsetkami należności w wysokości .................................. zł brutto 

do dnia ………………………………........................................................................................................  

Płatności za usługi świadczone przez  „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. 

wystawione po dniu złożenia niniejszego podania zobowiązuję się regulować zgodnie z terminem 

płatności**.  

 

 

 
…………………………………………………………………. 

        (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Niepotrzebne skreślić 
**Uwaga! Brak terminowych wpłat spowoduje natychmiastową wymagalność całej kwoty zadłużenia! 

 



Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1), dalej „RODO", informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Zakład Wodociągowi Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o. o. ul Rozlazłowska 7. 96-500 Sochaczew 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: i0do@zwik.sochaczew.pl lub listownie „Zakład Wodociągów  i Kanalizacji - Sochaczew"   

Sp. z o . o .                       ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i realizacji wniosku/podania/zlecenia. 
4. Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art 6 ust 1 lit. a) RODO. 

5. Dane przetwarzane przez Administratora, są to dane identyfikuje osobę: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres email. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbędne do realizacji celu, określonego w punkcie 3. 
7.  Decyzje dotyczące przetwarzania danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

8. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody- mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail. 
9. Dane przetwarzane przez:  Administratora, są to dane identyfikujące osobę, imię  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. 
10. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www zwik.sochaczew.pl w zakładce RODO. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do obsługi mojego 
wniosku. 
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