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WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY
SPŁATY ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI
właściwe zaznaczyć w polu □ znakiem x / puste pola wypełnić

Dane wnioskodawcy :
Nazwisko
Imię

PESEL :

Adres zamieszkania :
Miejscowość

Kod poczt.

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

===============================================================================
Miejsce świadczenia usługi :

□

□

dostawy wody

odprowadzania ścieków

Miejscowość

Ulica

Nr domu

W przypadku budowy – nr działki

===============================================================================
Proszę o wyrażenie zgody na spłatę zaległych należności w kwocie ogółem :

……………………………….…………

zł

………………

gr

- w tym należność główna :

……………………………….…………

zł

………………

gr

- zaległe odsetki :

……………………………….…………

zł

………………

gr

Powyższą kwotę zaległych należności zobowiązuję się spłacić : w

………………….…………

ratach

po

………………….…………

zł

………………

gr

oraz : w

………………….…………

ratach

po

……………….……………

zł

………………

gr

Wpłata każdej z powyższych rat nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia

…………..

każdego miesiąca.

Jednocześnie zobowiązuję się do regulowania w całości kwot faktur bieżących, tj. wystawionych po dacie
niniejszego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie określonym na każdej z tych faktur.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązku terminowej spłaty którejkolwiek z rat lub też którejkolwiek z bieżących faktur – powyższe zobowiązanie przestaje być wiążące,
a całe zadłużenie staje się natychmiast wymagalne. W takim przypadku sprawa o spłatę zadłużenia
zostanie przekazana do postępowania sądowego bez ponownego wzywania do zapłaty.
Zobowiązuję się również do spłaty odsetek, naliczonych od każdej z dokonanych wpłat, za okres od terminu płatności każdej z zaległych faktur do dnia dokonania wpłaty.
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej nr 55A zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej nr 55A.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych :
tel. : 74-851-59-80,
e-mail : inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw :
a) celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z zakresu rachunkowości (art. 6
ust 1 lit. c RODO),
b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust 1 lit. b RODO),
c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym
dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji
umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. :
– do czasu realizacji umowy;
– do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;
– do czasu cofnięcia zgody.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

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

data

podpis wnioskodawcy
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