
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
 „Eko-Skawa” sp. z o.o.

34-220 Maków Podhalański
ul. 3 Maja 40a

tel. (33) 8771 628,  fax (33) 8770-045 www.ekoskawa.pl

WNIOSEK - ZLECENIE
ODBIORU MONTAŻU I OPLOMBOWANIE 

WODOMIERZA REJESTRUJĄCEGO 
ILOŚĆ WODY POBRANEJ Z WŁASNEGO UJĘCIA

Numer klienta: L.dz. …..……….… Podpis ……………… Wpłynęło dnia: -- --

D a n e  W n i o s k o d a w c y: *

ZLECAM WYKONANIE: odbioru montażu i oplombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody 
pobranej z własnego ujęcia:

6. Adres/lokalizacja nieruchomości na której został zamontowany wodomierz:

7. Producent wodomierza: 8. Typ wodomierza: 9. Sposób montażu wodomierza:

10. Nr fabryczny wodomierza:

 

11. Rok produkcji wodomierza: 12 Klasa metrologiczna wodomierza:

13. Średnica wodomierza:

  mm     

14. Data (de*)legalizacji wodomierza (miesiąc-rok):

 -  

I n f o r m a c j a  o  p r z e t w a r z a n i u  d a n y c h  o s o b o w y c h:

• Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-22 Maków Podhalański (dalej PW-K „Eko-Skawa”) 
informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych: iod  o  @  ekoskawa  .pl  ). 

• Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  PW-K  „Eko-Skawa”  w  zakresie  i  celu  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu  wniosku,
w tym obowiązków prawnych ciążących na PW-K „Eko-Skawa”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejszy 
wniosek o wydanie warunków przyłączenia (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r.

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje 
żądania na adres: iod  o  @  ekoskawa  .pl  .

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż  przetwarzanie  danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza  przepisy o ochronie danych osobowych,  w tym ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres 
wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa 
przewidują dłuższy okres ich przechowywania.

• Dane osobowe mogą być przekazywane: osobom upoważnionym przez PW-K „Eko-Skawa” -  pracownikom i współpracownikom, 
operatorom pocztowym,  firmom kurierskim,  podmiotom świadczącym na  rzecz  PW-K „Eko-Skawa”  usługi  doradcze,  podmiotom 
zapewniającym obsługę informatyczną w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT oraz archiwom.

• Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  jest  jednocześnie  niezbędne  do  podjęcia  przez  PW-K  „Eko-Skawa”  działań 
związanych z przedmiotem wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie 
jest  warunkiem  rozpatrzenia  niniejszego  Wniosku  ma  na  celu  przyspieszenie  jego  rozpoznania  i  ułatwienie  kontaktu
z Panią/Panem.

* Niepotrzebne skreślić   ** Dane nieobowiązkowe
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1. Imię  i nazwisko / Nazwa pełna firmy

2. Adres zamieszkania /Adres siedziby

3. Adres do korespondencji (gdy inny)

4. Telefon** 5. Adres e-mail**

Poziom
Pion
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W a ż n e  i n f o r m a c j e:

• Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Okres ten liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po 
legalizacji.

• W przypadku, gdy ww. wodomierz nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych PW-K „Eko-Skawa” Sp z o.o.  
zaprzestanie uwzględniania wskazań takiego wodomierza w rozliczeniach za odprowadzane z nieruchomości ścieki.  
Ilość ścieków wyliczana będzie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.

• Wodomierz należy zainstalować zgodnie z warunkami dostępnymi na stronie PW-K „Eko-Skawa” (www.ekoskawa.pl).

• Wnioskodawca/Odbiorca usług zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt i własnym staraniem wymiany 
i  legalizacji  wodomierza  zamontowanego  na  własnym  ujęciu  wody  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie 
przepisami.

• Zdjęcie i założenie plomb wodomierza należy zlecić PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.

O Ś W I A D C Z E N I E  - Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji  niniejszego wniosku

Oświadczam, że:

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

• jestem klientem PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. a rozliczenie ilości odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej  

odbywa  się  na  podstawie  przeciętnych  norm  zużycia  wody.  Wnioskuję  o  zmianę  sposobu  wyliczania  ilości 

odprowadzanych ścieków na ilość wg wskazań wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia jako 

faktyczną ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej,

• podane wyżej dane są zgodne ze stanami faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku,

• zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

• znane mi są konsekwencje wynikające z naruszenia plomb przy wodomierzu, legalizacyjnej lub monterskiej,

• wyrażam zgodę na poniesienie kosztów wykonania usługi  i  zobowiązuję się do dokonania płatności  za powyższą 

usługę w terminie określonym na fakturze (cennik dostępny na stronie www.ekoskawa.pl).

Termin realizacji: do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku do PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.

  Dnia ..……..……………Podpis …..……………………..………….......................…...……
(Czytelny podpis Wnioskodawcy/Odbiorcy usług/Pełnomocnika)

 Podpisany formularz zgody prosimy przesłać w najbardziej dogodnej dla Państwa formie:

- zeskanowany na adres: e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

- za pośrednictwem poczty na adres:  PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.; 34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40 a

- faksem na nr (33) 877 00 45

 (wypełnia PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.)

Wskazanie wodomierza

  …........................… m3     na dzień: .................. 20......... r.                         ...…............................…................…
             (podpis Wnioskodawcy – po oplombowaniu wodomierza)

 nr założonych plomb: …......................................................                         

 Uwagi: ................................................................................                          ...…...................................…......…...
   (podpis pracownika PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.)

Miejsce montażu wodomierza: ..........................................................…...                                                                 

…..............................................             …..............................................          ….....…........................................
                 Data wprowadzenia                                       Nr ewidencyjny klienta                                         podpis pracownika PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
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