
zmniejszenie/zwiększenie opłat dodatkowych

Imię :

Nazwisko:

ul.:

47-30       Krapkowice

nr  tel.:   

Krapkowice, dn.

 
Prezes ZGKiM Sp. z o.o.
w Krapkowicach

część I  Zwracam się z prośbą o zmniejszenie/zwiększenie* opłat dodatkowych za wodę ścieki, śmieci * 
ponieważ: 
 (podać osoby które zamieszkały lub wyprowadziły się z lokalu oraz  okoliczności) 

Po uwzględnieniu zmiany w lokalu będą przebywały              osoby , tj :

Lp Imię i nazwisko PESEL Stopień pokrewieństwa w stosunku do 
właściciela/najemcy*

1 Właściciel/ najemca

2

3

4

5

6

7

Jednocześnie oświadczam również , iż o wszelkich  zmianach liczby przebywających w lokalu osób będę 
niezwłocznie zawiadamiał (a) na piśmie.

Część II Poniższe oświadczenie wypełniają tylko właściciele/ najemcy posiadający wodomierz

Oświadczam, że w wyniku zmiany liczby osób przebywających w lokalu szacuję, że średnie miesięczne zużycie wody 
będzie kształtowało się na poziomie  m3.



Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach, ul. 

Rybacka 9.

2. Dane kontaktowe administratora są dostępne w zakładce Dane teleadresowe pod adresem bip.zgkim.krapkowice.pl, a 
bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iodo@zgkim.eu Przekazane we wniosku 
dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją umowy na świadczenie usług w oparciu o art 6.1.b) RODO. 
Dane będą przetwarzane także w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, jakim jest ustalanie, 
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami z tytułu realizacji umowy (art. 6.1.f. RODO).

3. Wszelkie przekazane przez Państwa dobrowolnie informacje o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9.1.b) 
RODO w celu wypełnienia obowiązków administratora danych osobowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej. 

4. Dane osobowe będą udostępniane do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz innych podmiotów uprawnionych 
przepisami prawa. Dane mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla 
administratora danych, w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, 
konsultacyjne i audytowe.

5. Dane będą przechowywane przez okres do 6 lat od ostatniego okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się umowa 
lub do momentu ustania roszczeń.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

podpis najemcy/ właściciela                                         

Potwierdzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej  (dot. wyłącznie lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych 
z określonym zarządem wspólnoty)

podpis                                           
Po* niepotrzebne skreślić


