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MPWiK S.A. 
ul. Na Grobli 19, 50–421 Wrocław 
NIP 896-000-02-56 
+48 71 34-09-655 (informacja)
bok@mpwik.wroc.pl  www.mpwik.wroc.pl

WNIOSEK nr 13 

O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE 
W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW 

WNIOSKODAWCA - ODBIORCA USŁUG

Imię i Nazwisko / 
Nazwa * 

Ulica, nr * 

Miejscowość, Kod * K O D - 

Tel. * 

e-mail *

PESEL/NIP/REGON * / / 

KRS * 

Adres korespondencyjny * 

Ulica, nr 

Miejscowość, Kod 

PEŁNOMOCNIK 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa * 

Ulica, nr * 

Miejscowość, Kod * K O D - 

Tel. * 

e-mail *

PESEL/NIP/REGON * / / 

KRS * 

Adres korespondencyjny * 

Ulica, nr 

Miejscowość, Kod 

Wnioskuję o zawarcie umowy na *: 

❒ dostawę wody ❒ odbiór ścieków bytowych ❒ odbiór ścieków przemysłowych i innych niż bytowe

Niniejszą umowę chcę zawrzeć *: 

❒ 
Tradycyjnie w formie papierowej z własnoręcznym 
potwierdzeniem zawarcia umowy. ❒ 

Zdalnie poprzez złożenie oświadczenia woli drogą elektroniczną 
(w tym celu obowiązkowe jest podanie adresu e-mail, na który dostarczona 
zostanie umowa). Wybierając tę opcję wyrażam zgodę na wysłanie na 
wskazany adres mailowy projektu umowy zawierającej dane osobowe 
wnioskodawcy.  
Adres e-mail: 
……………………………………………………………………….......................... 

……………………………………………………………………….......................... 
*należy podać adresy e-mail wszystkich właścicieli nieruchomości.

Dla nieruchomości położonej przy *: 

Ulica, nr 

Nr KW / / Nr działki / 

DANE SPRZEDAJĄCEGO / ZBYWAJĄCEGO NIERUCHOMOŚĆ (W przypadku nabycia tytułu prawnego do nieruchomości z rynku wtórnego) * 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

Ulica, nr 

Miejscowość, Kod K O D - 

PESEL/NIP/REGON / / 

Tel / e-mail 

Kod kreskowy 

mailto:bok@mpwik.wroc.pl
http://www.mpwik.wroc.pl/
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W związku ze sprzedażą/kupnem ww. nieruchomości niniejszym składamy oświadczenie o stanie odczytu wodomierza głównego  
i odlicznika na dzień (należy wypełnić w przypadku braku Protokołu zdawczo-odbiorczego): * 

❒ sprzedaży nieruchomości/obiektu ❒ najmu nieruchomości/obiektu 

❒ kupna nieruchomości/obiektu ❒ dzierżawy nieruchomości/obiektu 
 

 
 

 

Wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym dla nieruchomości:   

Nr fabryczny              Nr zakładowy                 

Stan (m3)              data                  

lokalizacja                                  

Nr Umowy o zaopatrzenie w wodę                  Nr Odbiorcy          

Uwagi  
 

 
 

 

 
 

 

Wodomierz odliczający zainstalowany na przyłączu wodociągowym dla nieruchomości:  

Ulica, nr                                  

Nr KW              Nr działki                  

Nr fabryczny              Nr zakładowy                 

Stan (m3)              data                  

lokalizacja                                  

Nr Umowy o zaopatrzenie w wodę                  Nr Odbiorcy          

Uwagi  

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

Czytelny podpis Sprzedającego 

Proszę o równoczesne uruchomienie* (niezbędna akceptacja Regulaminu Usługi e-BOK oraz e-faktura) : 

❒ konta eBOK ❒ usługi e-faktura (dostępna tylko dla użytkowników eBOK) 

Załączniki: * 

❒ 
Odpis dokumentu wskazującego tytuł prawny do nieruchomości lub opis statusu prawnego wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości  
o nieuregulowanym stanie prawnym wraz z odpisem dokumentów potwierdzających nieuregulowany stan prawny nieruchomości 

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

❒ Protokół zdawczo-odbiorczy lub wypełnione poniższe oświadczenie 

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższego warunku 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 zostały mi przekazane informacje w przedmiocie przetwarzania moich danych osobowych przewidziane w art. 13 RODO.  

 
Oświadczenie pełnomocnika: oświadczam, że przekazałem  obowiązek informacyjny RODO przewidziany w art. 13 i/lub 14 RODO wobec 
wnioskodawcy, od którego dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia niniejszego wniosku. 

❒ Akceptuję regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta (dla usługi eBOK). 

❒ 

Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez MPWiK S.A. we Wrocławiu faktur (wystawionych zarówno w zakresie prowadzonej działalności 
podstawowej jak i pozostałej) w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 245, poz 1528) wydanym na podstawie art.106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  
od towarów i usług (zwanym dalej „Rozporządzeniem”) oraz akceptuję „Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej”, 
który jest integralną częścią akceptacji. Potwierdzam, że dniem dostarczenia mi faktury wystawionej przez MPWiK S.A we Wrocławiu w formie 
elektronicznej będzie dzień wysłania powiadomienia na adres e-mail o jej wystawieniu i udostępnieniu (dla usługi e-faktura). 

 
      

         ........................................... 
         Czytelny podpis 

                    Wnioskodawcy/Pełnomocnika 

ZGODY – Wnioskodawca 

❒ 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez MPWiK S.A. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Na Grobli 19 moich telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (telefon) podanych w niniejszym wniosku, w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług MPWiK,  
na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem działań, które  podjęto na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

❒ 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez MPWiK S.A. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Na Grobli 19 moich środków komunikacji 
elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania informacji handlowej MPWiK S.A. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej 
zgody, na otrzymywanie od MPWiK S.A. informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa  
na zgodność z prawem  działań, które podjęto na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

 ……………………………. 

 
Czytelny podpis 

Wnioskodawcy/Pełnomocnika 
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Klauzula informacyjna 
 

 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych wskazanych we wniosku jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu z 
siedzibą przy ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu 
pod numerem KRS 0000391028 zwane dalej „Administratorem” lub „MPWiK S.A.” 
 
KONTAKT Z 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). 
 
ZAKRES DANYCH 
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 e-mail, adresu nieruchomości, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną również seria i nr dowodu osobistego, data ważności i podmiot wydający w odniesieniu do osób 
składających wniosek oraz osób reprezentujących wnioskodawcę niebędącego osobą fizyczną (np. reprezentantów). 
 
CELE PRZETWARZANIA WNIOSKODAWCY 
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:  
1. realizacji ciążącego na MPWiK S.A. obowiązku prawnego w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj.: 

a) 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,  

b) archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacji wytworzonej w MPWiK S.A. 
c) dokonania wszelkich niezbędnych rozliczeń związanych z realizacją umowy w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości, 

2. w celu podjęcia działań na podstawie Państwa wniosku przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz w celu jej zawarcia i wykonania w oparciu o art. 6 ust. 1 
lit. b RODO. 

3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci:  
a) ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, 
b) potwierdzania i weryfikacji tożsamości;  
c) optymalizacji procesów obsługi klienta i analiz finansowych nas dotyczących, 
d) badania satysfakcji klienta, dla określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i jakości świadczonych usług, 
e) ustalenia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, 
f) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;  

W związku z brzmieniem niektórych przepisów, dla podejmowania konkretnych czynności związanych z realizacją wskazanego powyżej celu jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych 
produktów i usług, potrzebujemy Państwa zgody. 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 Państwu informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
b) komunikacji handlowo – marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 

 
CELE PRZETWARZANIA PEŁNOMOCNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT/ OSOBY KONTAKTOWEJ 
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.  

a) podjęcia działań dążących do zawarcia umowy, której stroną będzie Podmiot Reprezentowany, który Pani/Pan reprezentuje lub który wyznaczył Panią/Pana jako osobę do kontaktu w związku 
z realizacją zawartej Umowy, w szczególności w celu przygotowania dedykowanej dla Podmiotu Reprezentowanego oferty, a w przypadku zawarcia Umowy z Podmiotem Reprezentowanym 
również w celu realizacji zawartej Umowy i bieżącego kontaktu – dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, w związku z którą jest Pani/Pan osobą do kontaktu lub reprezentantem; 

b) ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi powstać lub wyniknąć z faktu działań zmierzających do zawarcia Umowy, prowadzenia negocjacji Umowy, a w 
przypadku zawarcia Umowy również wynikających z realizacji tej Umowy – dane będą przetwarzane, aż do czasu przedawnienia tych roszczeń (przewidzianego w przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego); 

c) potwierdzenia i weryfikacji tożsamości 
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH 
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. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: procesorom, którzy w ramach zawartej z MPWiK S.A. umowy świadczą na jego rzecz usługi; dostawcom 
usług IT; biurom rachunkowym; kancelariom prawnym; firmom windykacyjnym; kurierskim; podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom oraz 
organom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.    
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 
1) w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych MPWiK S.A oraz otrzymania kopii tych danych, a także do ich sprostowania (poprawiania) oraz 

uzupełnienia; 
2) w każdej chwili przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych, jeżeli uważają Państwo, że MPWiK S.A. nie ma podstaw do tego, aby Państwa dane przetwarzać lub zachodzą inne 

przewidziane prawem okoliczności; 
3) przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przekazanych MPWiK S.A. w następujących przypadkach: 

a) kwestionują Państwo prawidłowość danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
d) został złożony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw złożenia sprzeciwu;  

4) przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych do innego administratora;  
5) przysługuje Państwu 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.; 

6) 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 Państwa danych osobowych.  

7) W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie od MPWiK S.A. informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji oraz zgody na  kontakt przez 
MPWiK S.A. w celu przekazania informacji o charakterze marketingowo – handlowym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem działań, które dokonano na tej podstawie przed datą wycofania zgody. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania przedmiotu niniejszego wniosku. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rozpatrywania wniosku oraz realizacji jego przedmiotu, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń 

Administratora Danych lub jeżeli zostanie zawarta umowa, przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
3. Po dokonaniu weryfikacji danych umieszczonych na skanie dokumentu tożsamości, skan zostanie natychmiast usunięty i nie będzie przechowywany ani wykorzystywany do innych celów niż 

związanych z zawarciem umowy i potwierdzeniem tożsamości. 
4. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych, w szczególności: 

a) uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem właściwych przepisów, 
b) zapobiegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych. 

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie: https://www.mpwik.wroc.pl/klauzula-informacyjna  
 
ZRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH 
W odniesieniu do osób, których dane nie uzyskaliśmy bezpośrednio od wnioskodawcy, informujemy, że dane osobowe zostały przekazane przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy. 
Zakres przetwarzanych danych osobowych został określony w pkt. 3 powyżej.  
 

 

mailto:mpwik@mpwik.wroc.pl
mailto:abi@mpwik.wroc.pl
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