Trzebielino, dnia ………………………

Wniosek o rozłożenie należności na raty
Zakład Usług Komunalnych
w Trzebielinie
ul. Pomorska 75
77-235 Trzebielino
WNIOSKODAWCA:
Nazwisko i Imię / Nazwa Firmy (dotyczy firm)
PESEL / NIP (dotyczy firm)

ADRES ZAMIESZKANIA:
Ulica
Miejscowość

Nr posesji
Kod

Nr lokalu
Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI :
Ulica
Miejscowość

Nr posesji
Kod

Nr lokalu
Poczta

DANE KONTAKTOWE:
Telefon

e-mail

Oświadczam, że korzystam z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z
umową o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na terenie nieruchomości położonej:
Ulica
Miejscowość

Nr posesji
Kod

Nr lokalu
Poczta

Wnioskodawca zobowiązuje się uregulować wraz z odsetkami należność w wysokości
………………….. zł, z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do
nieruchomości położonej w miejscowości ……………………….. przy ul. …………………,
w następujących ratach:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................
( data i czytelny podpis wnioskodawcy )

Faktury dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wystawione po dniu złożenia
niniejszego wniosku Wnioskodawca zobowiązuję się regulować zgodnie z terminem płatności.
Brak wpłat spowoduje natychmiastową wymagalność całej kwoty objętą spłatą ratalną
i podjęcie przez Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie działań windykacyjnych,
mogących doprowadzić do odcięcia dopływu wody i zablokowania odpływu ścieków
do kanalizacji ( zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz.U. z dnia 23.02.2017r., poz. 328 z późniejszymi
zmianami).

Powyższą informację przeczytałam/em i rozumiem

.........................................................................
( data i czytelny podpis Wnioskodawcy )

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie z siedzibą w Trzebielinie ul. Pomorska 75,
77-235 Trzebielino, można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres zuk.trzebielino@interia.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Pani/Pana dane
będą przetwarzane w celu wystawienia i eksploatacji faktur, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1
lit. c i e Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędne
do wystawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi / sprzedaży (faktury). Dane osobowe będą przechowywane przez okres
wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej. Ma Pani/Pan prawo
żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

