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Łodygowice, dnia………………………. 
 
………………………………….                          
Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa   Eco Team Service Sp. z o.o. 
………………………………………………   ul. Piłsudskiego 75 
PESEL/NIP       34-325 Łodygowice 
………………………………………        
Adres korespondencyjny 

……………………………………… 
….………………………………….. 
 telefon/ adres e-mail                                                                 

 
Proszę  o  zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę nieruchomości   
 
zlokalizowanej  w ………………………………………………………………………………. 
                                                      (adres nieruchomości) 
 

……………………….………………… 
(nr działki) 

…………………………………………………………………… 
(nr księgi wieczystej) 

na potrzeby:* 
a. gospodarstwa domowego 
b. działalności gospodarczej – rodzaj działalności: …………………………………. 
c. budowy 
d. działki niezabudowanej 
e. inne: ……………………………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, iż nieruchomość stanowi moją:* 

a. własność 
b. współwłasność 
c. inne: …………………………………………………………………………….. 
d. oświadczam, iż stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany. 

 
Oświadczam, iż nieruchomość jest/nie jest zaopatrywana w wodę ze studni*. 
Oświadczam, iż nieruchomość jest/nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej*. 
Oświadczam, iż jestem/nie jestem zameldowana/-y na stałe na terenie Gminy Łodygowice*. 
Oświadczam, iż zobowiązuję się informować o wszelkich zmianach wpływających na zmianę 
warunków umowy. 
 
 
                                                                                               …………………………… 
                                                                                                            (podpis) 
Załączniki*: 
 

a. protokół zdawczo-odbiorczy 
b. oświadczenie współwłaściciela (w przypadku braku większości udziałów                    

w nieruchomości) 
c. pełnomocnictwo 
d. inne: ………………………………………………………………………………… 

 



* właściwe zaznaczyć 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eco Team Service Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 75,  34-325 Łodygowice  reprezentowana przez Prezesa Spółki; 

 
2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  kontakt z inspektorem będzie 

możliwy za pośrednictwem adresu iod@infosystem-projekt.pl; 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, okresach 
i w oparciu o następujące podstawy prawne:  

 

Cel przetwarzania danych Okres przechowywania danych 

zawarcie i wykonywanie umowy  Spółka przechowuje dane osobowe, 
przez czas, jaki jest niezbędny do 
osiągnięcia celu przetwarzania: 
- w okresie obowiązywania umowy, 
a po jej rozwiązaniu przez czas, 
w jakim możliwe jest dochodzenie 
roszczeń (do upływu przedawnienia); 
- w celu ustalenia i wykazania 
uprawnień i stanu prawnego dot. 
nieruchomości, infrastruktury – przez 
czas, konieczny do wykazania praw 
spółki min. 30 lat; 
- w celu rozliczalności, dla wykonania 
obowiązków wynikających 
z przepisów prawa, w tym 
w szczególności podatkowych, 
rachunkowych, archiwizacji – tak 
długo, jak wynika to 
z obowiązujących przepisów i będzie 
to konieczne dla udokumentowania 
spełnienia wymagań prawnych, w 
tym umożliwienia kontroli ich 
spełnienia przez organy publiczne. 

prowadzenie dokumentacji dotyczących realizacji umów 
oraz świadczenia usług ( zgody, zaświadczenia, protokoły 
itp.) 

zapewnienie obsługi transakcji i rozwiazywania problemów 
technicznych 

przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji, awarii 
itp. 

zapewnienie rozliczalności  (wykazanie spełniania przez 
Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa) 

udokumentowanie stanu prawnego oraz ustalenie praw      ( 
sieci wodociągowej, przyłączy, nieruchomości itp.)  

prowadzenie windykacji należności, dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed nimi ( prowadzenie postepowań 
sądowych i komorniczych) 

prowadzenie analiz i przygotowywanie sprawozdań 
statystycznych  

Archiwizacja 

informowanie o zmianach w usługach na rzecz klientów 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

art.6 ust. 1 lit. a - inne dane jeżeli wyrażono zgodę 

art.6 ust. 1 lit. b - dot. zawarcia i wykonania umowy 

art.6 ust. 1 lit. c - dot. wypełnienia obowiązków prawnych  

art.6 ust. 1 lit. e - dot. zadań w interesie publicznym 

art.6 ust. 1 lit. f - dot. dochodzenia roszczeń i ochrony 

 
 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli z jakiś powodu 
Pani/Pan nie poda tych danych osobowych Spółka nie będzie mogła zawrzeć umowy, 
a w konsekwencji nie będzie można korzystać z usług Spółki; 

 
5. Pani/ Pana dane osobowe będą ujawnione: 

 
a) pracownikom/współpracownikom upoważnionym do ich przetwarzania na 

polecenia ADO; 
b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych , w tym: 



 

 dostawcom usług technicznych, księgowo-rachunkowych, organizacyjnych 
oraz informatycznych, 

 dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia 
roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku 
danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony 

danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych 
osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane częściowo w sposób 
zautomatyzowany w systemach informatycznych. Wobec Pani/Pana nie będą 
podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały 
profilowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eco Team Service Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością. 

34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75 
ww.eco-ts.pl; e-mail: ets@eco-ts.pl; tel./fax: 33 864 05 75; 

NIP: 553-25-11-896 REGON: 243140431 
Kapitał zakładowy: 16.711.000 PLN 

KRS: 0000447463 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
 



 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
do wniosku o zawarcie umowy 

 
 

Eco Team Service Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 75 
34-325 Łodygowice 

……………………………………. 
 
……………………………………. 
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorstwa) 

 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
(adres korespondencyjny) 

 
 
 
Oświadczam, iż jestem współwłaścicielem nieruchomości, znajdującej się w: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, ulica, nr budynku) 

 
…………………………………………….. 

(nr działki) 

 
I wyrażam zgodę Pani/Panu: 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 
na:  

a. zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę 
b. na dokonanie zmian w umowie o zaopatrzenie w wodę* 

 
 

………………………………… 
(podpis) 

 
*właściwe zaznaczyć 


