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MPWiK S.A. 
ul. Na Grobli 14/16 50–421 Wrocław  
NIP 896-000-02-56 
tel.   +48 71 34-09-500 (centrala)  +48 71 34-09-655 (informacja) 
faks +48 71 37-23-720 bok@mpwik.wroc.pl  www.mpwik.wroc.pl 

WNIOSEK 
O REJESTRACJĘ W USŁUDZE 
KOMUNIKATY E-MAIL 

NR ZLECENIA NUMER KLIENTA MIEJSCE  WROCŁAW DATA ZŁOŻENIA - - 

WNIOSKODAWCA 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

Ulica, nr 

Miejscowość, Kod K O D - 

PESEL/NIP/REGON / / 

Numer klienta / 

Telefon 

Poniżej podano adres e-mail, na który MPWiK S.A. we Wrocławiu powinien przysyłać informację dotyczące następujących zagadnień: 

a. planowanych przerw w dostawie wody,

b. awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

c. ankiet badających zadowolenie z usługi Komunikaty e-mail.

Adres e-mail 

Adres e-mail 

Adres e-mail 

Adres e-mail 

Adres e-mail 

Informacje szczegółowe 

Zgoda na przetwarzanie danych* 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPWIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 14/16 w celu 
rejestracji i korzystania z Usługi Komunikaty E-mail.  Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych ma charakter dobrowolny 
jednak jest niezbędne do rejestracji i korzystania z Usługi Komunikaty E-mail. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie moich danych osobowych. 

Akceptacja* 

 Akceptuję Regulamin Usługi Komunikaty E-mail 

Zgoda na przetwarzanie danych 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji marketingu bezpośredniego przez MPWiK S.A. przy pomocy 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer). W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

moich danych osobowych 

Zgoda na przetwarzanie danych 



Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanych w formularzu rejestracyjnym środków komunikacji elektronicznej (email, nr telefonu) przez 

MPWiK S.A. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Na Grobli 14/16 w celu przesyłania informacji handlowej MPWiK S.A. 

W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

mailto:bok@mpwik.wroc.pl
http://www.mpwik.wroc.pl/

	undefined_14: 
	undefined_13: 
	undefined_12: 
	undefined_11: 
	undefined_10: 
	undefined_9: 
	undefined_8: 
	undefined_7: 
	undefined_6: 
	undefined_5: 
	PESELNIPREGON: 
	undefined_4: 
	D: 
	comb_7: 
	K: 
	undefined_3: 
	comb_4: 
	undefined_2: 
	undefined: 
	comb_1: 
	NUMER KLIENTA: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box5: Off


