
 

UPOWAŻNIENIE 
                                                                                (prosimy o wypełnianie drukowanymi literami) 

Ja niżej podpisany/a legitymujący/a się dowodem osobistym numer: 

 

1. …………………………………………………………………………………. d.o. nr ……………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………. d.o. nr ……………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………. d.o. nr ……………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………. d.o. nr ……………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………. d.o. nr ……………………………………………………… 

 

Oświadczam, że jestem współwłaścicielem nieruchomości przy ul. ………………………………..……………….. w 

……….……………………. 

 

Niniejszym upoważniam Pana/Panią ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

zamieszkałego/ą w ………………….…………………………………………………………..…………………………………………………… 

legitymującego/ej się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………………………………………. 

 

PESEL ………………….……………  

do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków do wyżej opisane nieruchomości. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu o 

odwołaniu lub wygaśnięciu niniejszego upoważnienia. 

Podpis upoważniającego: 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

 

Osoba umocowana w upoważnieniu oświadcza, że została poinformowana, iż: 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8 jest administratorem jej danych osobowych przekazanych w 

związku z niniejszym dokumentem. 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez 

email: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w zakresie i celu: 

• niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Wodociągi Raciborskie 

Sp. z o.o.,  

• wykonania przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,  

• zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy 

lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań 

związanych z przedmiotem wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych  w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem 

rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpatrzenia i ułatwienia kontaktu z Panią/Panem. 



 

 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania na adres: 

dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w związku 

z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: www.wodociagiraciborskie.pl 

w zakładce RODO. 

 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) 


