
 

WNIOSEK- DOO 4 

o rozwiązanie umowy  

 

☐ Dostarczanie wody 

☐ Odprowadzanie ścieków 

 Data przyjęcia Kancelaria/DOO 

 

 Numer  

Sprawy DOO 
 

 Imię, nazwisko wnioskodawcy (nazwa firmy) 

 

.............................................................................................................................................................................................. 

 Ulica, nr domu, mieszkania , miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu 

 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków* z dniem………..………do 

nieruchomości mieszczącej się przy ul…………………………………. w miejscowości……………………………, 

gmina…………….,nr działki…..............której jest właścicielem/współwłaścicielem*, przyłącze wod.-kan.* znajduje 

się przy ul. ………………………………………  Proszę o przesłanie korespondencji i zamykającej faktury VAT na 

adres ………………………………………………………………………….(adres korespondencyjny- ulica, nr domu,                       

nr mieszkania, miejscowość. Obiekt powyższy przekazuję ze stanem licznika ……......… odczytanym dnia………….. 

Powodem rozwiązania umowy jest……………………………………………………………………… Dane nowego 

właściciela…………………………………………… ……………………………………………………………………    **                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                Podpis Wnioskodawcy   

                                                                                                                                              …………………………. 

Niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                                                                

** wyłącznie do wiadomości Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. – w celu wezwania do zawarcia umowy                                                                     

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:                                                                                                                                                                                                                                  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 8-10. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony   

Danych Osobowych w Wodociągach Zachodniopomorskich : iod@woz.pl.                                                                                                                                                                                                                                        

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:                                                                                                                                                                                                                                                     

w IT,                                                                                               

 upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek                                                                                                                                                              

Pani/Pana dane osobowe. będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Odbiorca usług ma prawo do żądania dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego 

wniosku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, tel: +48 91 418 44 31, fax +48 91 418 24 54, www.woz.pl, e-mail: biuro@woz.pl KRS 0000118513 NIP: 856 00 00 703, 

REGON: 812524393                                                              

mailto:iod@woz.p

