
 
 

 
  

 

WNIOSEK O PLOMBOWANIE LICZNIKA WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ 
(podlicznik na ogród, woda technologiczna) 

 
1.* 
Nazwa odbiorcy: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Adres odbiorcy: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres punktu: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel kontaktowy: ………………………………………  
 
Kod odbiorcy: ………………………………………… 

 
Skoczów, dnia  ……………………………       
 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu przez administratora danych „Miejską 
Spółkę SKO-EKO sp. z o.o.” z siedzibą w Skoczowie, ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji niniejszego wniosku.  

II. INFORMACJA DLA ODBIORCY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: MIEJSKA SPÓŁKA SKO-EKO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SKOCZOWIE, UL. OLSZYNA 10, 

43-430 SKOCZÓW.  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: abi@sko-eko.skoczow.pl bądź telefonicznie pod 

numerem: ( 33 ) 479 94 70. 
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, B, F -

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.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) zwane dalej RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana 
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla 
którego została udzielona.   

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo 
do cofnięcia zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 
zgody. 

6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko te podmioty  

z którymi Spółka zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do właściwej realizacji usługi,  nie dłużej niż określają to przepisy, względnie 

dochodzenia roszczeń z nią związanych, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą –do odwołania zgody. 

 

 

…………………………………. 
                                                                                                                                                                    podpis właściciela nieruchomości      
 
                                                                                                                  

2.** 

Adres punktu Data założenia 
plomby 

Numer 
plomby 

Numer 
wodomierza 

Stan licznika Nazwisko i imię 
montera 

 
 
 
 
 

     

*  pkt 1. wypełnia odbiorca 
** pkt 2. wypełnia pracownik SKO-EKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”MIEJSKA SPÓŁKA SKO - EKO SP. Z O.O.” 
 

ul. Olszyna 10 , 43 – 430 Skoczów 
www.sko-eko.skoczow.pl  e-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl 

tel. 33 479 94 70  KRS 0000347303  NIP 5482607239 


