
                                                                              ……………………………………………. 
                                                                                       (miejscowość i data) 

 

 

WNIOSEK 
 

O PRZYZNANIE ULGI W OPŁATACH ZA DOSTAWĘ WODY I/LUB 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z TYTUŁU POBYTU UCHODŹCÓW 

WOJENNYCH Z TERENU UKRAINY 
 

Nazwisko i imię (Odbiorcy Usług):…………………..……………………..………………………….................... 

 

Adres Nieruchomości w której przebywają Uchodźcy:………………….…………………………………… 
 

…….……………………………………………………………………………………….…………..…………………………………… 
 

Kontakt: np. nr tel./adres email ………….………………...………………………….................................... 

 
 

Proszę o przyznanie ulgi w opłatach za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania 

ścieków na zasadach zgodnych z Regulaminem dotyczącym zasad udzielania pomocy 

Odbiorcom Usług Spółki Komunalnej ,,Dorzecze Białej’’  Sp. z o.o. którzy w swoich 

nieruchomościach przyjęli uchodźców wojennych z Ukrainy. 

 Oświadczam, że w mojej nieruchomości  od dnia (podać datę ) 

……………………………………………. 

 Zamieszkują następujący Uchodźcy z Ukrainy ( podać co najmniej Imię i Nazwisko): 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………. 

Jednocześnie zobowiązuję się do aktualizacji liczby podanych osób nie rzadziej niż 1x na okres 

rozliczeniowy oraz  każdorazowo  później niż po upływie 2 dni roboczych od dnia nastąpienia 

zmian.           

 

     
Odbiorca Usług wyraża zgodę na: 

✓ powierzenie Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą przy ul. Jana III 

Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, w/w danych osobowych do przetwarzania, w celu zbierania 

informacji o pracach monterskich, serwisowych prowadzonych u Zleceniodawcy (zgodnie z Ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922 

z późn. zm.); 



✓ przekazywanie danych, o których mowa powyżej, do urzędów gmin (Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik 

Strzyżewski, Tuchów), podstawa prawna: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2020r. poz.2028).  

Odbiorca Usług również, iż został poinformowany, że: 

✓ Administratorem jego danych osobowych jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów; wpisana do rejestru  Sądu Rejonowego 

dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

Nr 0000218925 a osobą administrującą w imieniu podmiotu jest Prezes Zarządu; 

✓ przysługuje mu prawo złożenia wniosku o: 

• dostęp do danych (informacja o przetwarzanych danych oraz kopia danych),  

• sprostowanie (poprawienie) danych,  

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszej bazie 

bezpodstawnie,  

• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych), 

• przeniesienia danych do innego administratora danych (zakres określony w art. 20 RODO).  

Z tych praw może skorzystać Zleceniodawca składając wniosek Spółce. Wzór wniosku dostępny jest 

w siedzibie Spółki. 
Zakres każdego z tych praw oraz okoliczności, w których można z nich skorzystać, wynikają 

z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie Zleceniodawca mógł skorzystać, zależeć będzie 
np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Spółkę danych osobowych;  

✓ niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje przez czas  wykonywania 

obowiązków Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust, 1 c) RODO, trwania umowy (podstawa prawna : 

art. 6 ust. 1 b) RODO lub 

✓ niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje przez czas, w którym Spółka może 

ponieś konsekwencje prawne wykonywania obowiązków, np. otrzymać karę finansową od urzędu 

państwowego (podstawa prawna art.. 6 ust 1 f) RODO; 

✓ jego dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską;  

✓ jego dane nie są poddane profilowaniu (automatycznemu podejmowaniu decyzji);  

✓ może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie 

danych jest niezgodne z przepisami RODO; 

✓ Zleceniodawca może kontaktować się ze Spółką przez:  

• adres poczty elektronicznej: biuro@dorzeczebialej.pl 

• numer telefonu: +48 14 621 05 62 

• na miejscu w siedzibie Spółki: ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów 

 

❑ Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych 
w ramach korzystania przeze mnie z usług Spółki  

 

 

 

 

……………………………………………. 

                                                                                     (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 


