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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 EKSPERTYZĘ WODOMIERZA 

 USŁUGA ODPŁATNA 

NR ZLECENIA NUMER KLIENTA MIEJSCE  WROCŁAW DATA ZŁOŻENIA - - 

WNIOSKODAWCA/ODBIORCA USŁUG W zależności od wskazania na str.2, dane posłużą do wystawienia faktury. 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

Ulica, nr 

Miejscowość, Kod K O D - 

PESEL/NIP/REGON / / 

KRS 

Tel / e-mail 

PEŁNOMOCNIK*  W zależności od wskazania na str.2, dane posłużą do wystawienia faktury. 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

Ulica, nr 

Miejscowość, Kod K O D - 

PESEL/NIP/REGON / / 

KRS 

Tel / e-mail 

Dotyczy Faktur: 

Nr faktury 

Nr faktury

Nr faktury

Nr faktury

Zlecam wykonanie ekspertyzy wodomierza: 

Wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym dla nieruchomości * 

Nr fabryczny Nr zakładowy 

Stan (m
3
) Data 

Lokalizacja 

Nr Umowy o zaopatrzenie w wodę Nr Odbiorcy 

Uwagi 

Wodomierz odliczający zainstalowany na przyłączu wodociągowym dla nieruchomości * 

Nr fabryczny Nr zakładowy 

Stan (m
3
) Data 

Lokalizacja 

Nr Umowy o zaopatrzenie w wodę Nr Odbiorcy 

Uwagi 

Załączniki: 

❒ Pełnomocnictwo do działania przy wykonaniu czynności formalno-prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych. 
= 

Termin realizacji: po uzgodnieniu telefonicznym. 
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Uwagi Wnioskodawcy/Odbiorcy usług/Pełnomocnika: 

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny, iż wskazany w pozycji Wnioskodawca/Pełnomocnik) 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

Ulica, nr 

Miejscowość, Kod K O D - 

Tel / e-mail 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia, Cennikiem usług 
MPWiK S.A. oraz że akceptuję ich treść. 

Oświadczam, że w przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych zastrzeżeń, wyrażam 
zgodę na poniesienie kosztów wykonania usługi i zobowiązuję się do dokonania płatności za powyższą usługę w terminie określonym 
na fakturze. Koszt usługi w przypadku ekspertyzy wodomierza odliczającego, ponoszony jest przeze mnie bez względu na wynik 
ekspertyzy. 

 Proszę o wystawienie faktury za zlecone usługi na: 

❒ Pełnomocnika ❒ 
Wnioskodawcę/Odbiorcę 
usług 

MPWiK S.A.  informuje, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest MPWiK S.A. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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).

3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPWiK S.A. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Na Grobli 14/16 moich danych osobowych podanych powyżej,  
w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o  zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do 
treści tych danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.  Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
moich danych osobowych w wymienionym celu. (**)  

........................................... 

 Czytelny podpis 
Wnioskodawcy/Odbiorcy 

usług/Pełnomocnika 



* RODO – Rozporządzenie 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) 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 RODO*, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje: 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu z siedzibą 
przy ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, zwane dalej „Administratorem”.  
W każdym czasie, w sprawach ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 
mpwik@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku) lub możecie Państwo 
skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: 
abi@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku). 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE: 
Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub adresu 
do korespondencji, numeru PESEL, numeru telefonu i/lub adresu email, adresu nieruchomości: 

1) w celu realizacji ciążącego na MPWiK S.A. obowiązku prawnego w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c RODO*:
a) należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w związku z realizacją niezbędnych procedur przed zawarciem umowy
o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków,  zawarciem umowy oraz realizacją zapisów umowy już zawartej,

b) archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacji wytworzonej w MPWiK S.A.
2) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora to znaczy:

a) ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
b) optymalizacji procesów obsługi klienta i analiz finansowych nas dotyczących,
c) badania satysfakcji klienta, dla określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów

i jakości świadczonych usług,
d) ewentualnego ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach

sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
3) jeżeli wyrażą Państwo zgodę wówczas na jej podstawie będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska,

adresu email i/lub numeru telefonu w celu:
a) przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w oparciu ustawę o świadczeniu usług drogą

elektroniczną;.
b) oferowania usług w ramach realizacji marketingu bezpośredniego za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,

w oparciu o prawo telekomunikacyjne;

OŚWIADCZENIE MPWiK S.A.: 
Jako Administrator Państwa danych osobowych MPWiK S.A. oświadcza, iż Państwa dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich 
(spoza obszaru UE) ani do żadnych organizacji międzynarodowych.  

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA: 
Informujemy, że: 
1) w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez MPWiK S.A. o ile MPWiK

S.A. przetwarza Państwa dane na tej podstawie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesu
przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed datą jej wycofania.

2) w każdym chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych MPWiK S.A. danych oraz otrzymania kopii tych danych,
a także do ich sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia;

3) w każdym chwili przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych, jeżeli uważają Państwo, że MPWiK S.A. nie ma podstaw
do tego, aby Państwa dane przetwarzać;

4) mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przekazanych MPWiK S.A. wyłącznie do ich przechowywania
lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli uważają Państwo, że MPWiK S.A posiada dane nieprawidłowe lub że są one
przetwarzane bezprawnie a nie życzą sobie Państwo ich usunięcia, gdyż są one Państwu niezbędne  do ustalenia, dochodzenia
czy też obrony Państwa roszczeń; lub na czas rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5) Mają Państwo prawo do wniesienie sprzeciwu:
a) wobec przetwarzania Państwa danych w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa

MPWiK S.A.  zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu,
b) w zakresie przetwarzania Państwa danych w sytuacjach szczególnych, tj.: gdy dane są przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia

prawnie uzasadnionego interesu MPWiK S.A. lub gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne MPWiK S.A. w celu wykonania
zadań leżących w interesie publicznym. W tym przypadku skuteczność wniesienia sprzeciwu wymaga umotywowania zasadności
zaniechania przetwarzania Państwa danych przez MPWiK S.A.

Jeżeli uważają Państwo, że MPWiK S.A. przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 
Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie: https://www.mpwik.wroc.pl/klauzula-informacyjna 
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