
 
 

Kolbudy, dnia……………………… 

 
WNIOSEK 

o zawarcie umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego przez  

REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach. 

…………………………………………………………………………….                        
Imię, Nazwisko     

                                                                                                              
………………………………………………………………..............                        
miejscowość, kod pocztowy, ulica (adres zameldowania)     

                                     
…………………………………………………………………..….…….                                            
miejscowość, kod pocztowy, ulica (adres do korespondencji)                                   

            

………………………………………………………………….…………                        
Seria i nr dowodu osobistego                                                                                          
 
…………………………………………………………………..….…….                        
Nr telefonu                                                                                                                         

  
…………………………………………………………………..….…….                       
adres e-mail                                                                                                                       

,,REKNICA’’ sp. z o. o. 
ul. Leśna 12 

83-050 Kolbudy 
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego  

w miejscowości ………………..……………………….…..….. przy ul. …………………….………………………...…  

nr domu ………..……… działka nr geod. ………………………… 

W załączeniu przekazuję Atest zbiornika oraz proszę o odbiór techniczny. 

 

Płatności będę regulował/a  w/g  terminu określonego w fakturze. 

 
 

                                                                                      nr KW 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….                                                              ……….…………………………………………………………………………………………… 
     podpis osoby przyjmującej                                                                                                  czytelny podpis wnioskodawcy / wnioskodawców 
 
                                                        
 
                                                                                
 
 
[    ]          Zapoznał/a się z klauzulą.  

[   ]      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ,,REKNICA” Spółka z o.o siedzibą ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy moich danych osobowych w zakresie obejmującym 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, Nr działki- nr. Kw, i  adres e-mail w celu: realizacji niniejszego wniosku/zlecenia lub usługi Przedsiębiorstwa, 

w tym również po zakończeniu realizacji wniosku/zlecenia lub postępowania realizującego usługę. 

[    ]      Wyrażam zgodę /   [   ]       Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną/telefoniczną informacji i zawiadomień o charakterze obsługowym.  

Administratorem zebranych danych osobowych jest ,,REKNICA” Spółka z o.o. w Kolbudach ul. Leśna 12.  

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                 Czytelny podpis  



 
 

 

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

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

dnia......................................  
imię i nazwisko (nazwa firmy)  
 
.................................................................... 
....................................................................  
Miejscowość, ulica. kod pocztowy  
 
.................................................................... 
 NIP 

REKNICA SP. Z 0.0.  
Kolbudy 83-050  

ul. Leśna 12  
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1.   Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Reknica sp. z o.o. z 

siedzibą ul. Leśna 12 Kolbudy 83-050 w celu realizacji zawartej umowy o dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków.  

2.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty wskazane w klauzuli informacyjnej dla 

odbiorcy usług.  

3.Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

4.Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, iż mam prawo żądania od Administratora 

dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przetwarzania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

 

…………………………………. 

                                                                                                                                                                                 CZYTELNY PODPIS 

 


