Aleksandrów Kujawski, dnia
(imię i nazwisko/Nazwa)

(kod nabywcy)

(nr telefonu)

Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe
„ALGAWA” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kujawski
WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY /ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy nr
z dnia
na dostawę wody/odprowadzanie ścieków. Dotyczy nieruchomości pod adresem:

Powodem rozwiązania umowy jest:

Proszę o przesłanie faktury zamykającej kartotekę na adres:

Równocześnie wnoszę o:
 demontaż wodomierza głównego,
 zamknięcie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016 r.). Administratorem Państwa danych osobowych jest: GPU Algawa Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor.danychosobowych@gpualgawa.pl. Dane są przetwarzane w celu
zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, zawierania i realizacji umów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do zrealizowania celu. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zawartej umowy lub
zlecenia realizacji usługi. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje
Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane
innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa. Pełna klauzula RODO jest dostępna:
http://www.algawa.4bip.pl/upload/20200710081328a4tumjts9udx.pdf

………………………………………………………………………………………………
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ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski
+ 48 54 282 07 70
sekretariat@gpualgawa.pl, algawa.pl
Biuro Obsługi Klienta: +48 732 888 116

NIP: 891-158-43-46
SR w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000306001, BDO: 000164831
Kapitał zakładowy: 10.213.300 PLN

