Załącznik nr 5 do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
zawartej z Zarządcą lub Właścicielem budynku wielolokalowego

……………………………, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A
58-100 Świdnica

Właściciel* / Współwłaściciele* / Zarządca* budynku wielolokalowego w :
wnioskuje(-ą)
o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z niżej wymienionymi osobami
korzystającymi z lokali w tym budynku oraz o rozliczanie przez przedsiębiorstwo wodociągowe kosztów
różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy, zainstalowanych przy
punktach czerpalnych wody, wg wybranej metody (* - nieodpowiednie skreślić) :
…………...............................…..………………………………………..............................................................…………………………………........

– rozliczanie różnicy będzie dokonywać Właściciel lub Zarządca budynku wielolokalowego*
– wg ilości osób mieszkających w poszczególnych lokalach*
– wg proporcji procentowej*
– wg ilości pobranej wody w poszczególnych lokalach*
Wykaz osób uprawnionych do zawarcia z Przedsiębiorstwem umów o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków do i z lokali, na dzień złożenia wniosku :
Nazwisko i imię Lokatora
lub dane Zarządcy

Nr lokalu

Metoda podziału różnicy** – wypełnić tylko jedną kolumnę
Proporcja
przez
Ilość osób
Proporcja
pobranej
Zarządcę
w lokalu1
%2
wody 3
/Właściciela4

** – objaśnienie każdej z metod znajduje się na końcu wniosku

W przypadku wystąpienia wyżej opisanej różnicy, koszty wynikające z niej będą przypisane
do poszczególnych faktur wg wskazanej metody.
Ustalenie różnicy (za wyjątkiem przypadku, gdy różnicę rozlicza Zarządca lub Właściciel)
następuje z dokładnością co najmniej do 0,1 m3.
Jednostkowa opłata abonamentowa związana z wodomierzem głównym będzie podzielona na
równe części, odpowiadające ilości lokali w budynku wielolokalowym i zostanie doliczona do rozliczeń
z poszczególnymi Lokatorami (nie dotyczy przypadku, gdy różnicę rozlicza Zarządca lub Właściciel).
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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
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),
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.

Podpis (-y) Zarządcy lub Właściciela/Współwłaścicieli budynku wielolokalowego :

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

** – Objaśnienia dotyczące metody podziału różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań
wodomierzy, zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody :
1
– wg ilości osób w lokalu – różnica dzielona jest proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w każdym z lokali,
przy czym suma wszystkich osób w budynku odpowiada 100% wielkości różnicy.
2
– wg wskazanej proporcji % – różnica dzielona jest wg tej proporcji, przy czym suma wszystkich udziałów
procentowych odpowiada 100% wielkości różnicy.
3
– proporcjonalnie do ilości pobranej wody w każdym z lokali w rozliczanym okresie – różnica dzielona jest wg
proporcji będącej wynikiem porównania ilości wody pobranej w poszczególnym lokalu do sumy zużycia wody w
budynku, określonej wg wskazania wodomierza głównego.
4
– przez Zarządcę lub Właściciela budynku – rozliczenie kosztów wynikających z całości różnicy dokonywane jest
wyłącznie z Zarządcą lub Właścicielem budynku.
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