Świebodzice, dnia ………………………..
…………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………
(ulica, nr domu / nr lokalu)

…………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

…………………………………
(telefon)

Zakład Wodociągów i
Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Kasztanowa 1
58 – 160 Świebodzice

WNIOSEK
Proszę o sprzedaż Zezwolenia wędkarskiego na amatorski połów ryb wędką na Zbiorniku Dobromierz.
Jestem członkiem Koła PZW ……………..…………………………………………………………………....
(nazwa / numer koła wędkarskiego, miejscowość)

Numer karty wędkarskiej

………………………………………………………………………...…

Numer legitymacji wędkarskiej

………………………………………………………………………...…

…………………………………………..
(podpis)
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 RODO z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ZWiK sp. z o.o.
w Świebodzicach informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWiK sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu
niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na ZWiK sp. z o.o. w
Świebodzicach, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a
także podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przez roszczeniami.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie prawa.
4. Osoba fizyczna ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia, sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez ZWiK sp.
z o.o. w Świebodzicach, przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku
oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przez
roszczeniami, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań związanych
z przedmiotem wniosku.
7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej ZWiK
sp. z o.o. (www.zwik.swiebodzice.pl).

Dane wnioskodawcy ( imię i nazwisko) …..…………………………………………………………………………
Adres (miejsce dostawy wody) ………………………………………………………………………………………....
Numer klienta: ………………………………… Numer telefon ……………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

……………………………………………………………………………………
(Podpis wnioskodawcy)
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