
 

 

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.        Nowy Sącz, dnia …………….……………r. 

ul. Wincentego Pola 22 

33-300 Nowy Sącz  

 

Pełnomocnictwo 

 

Ja, niżej podpisany/a..…………………………….……………………………………………………………………………. 
Imię i Nazwisko  

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………… 

niniejszym udzielam ………..…………………………………….………………………….............................................. 
Imię i Nazwisko  

zamieszkałemu/ej.………………………………………………………………….…………................................................  

PESEL………………………………………..................................................................................................................... 

pełnomocnictwa do: 

1) zawarcia/zmiany/rozwiązania 1  w moim imieniu i na moją rzecz umowy o zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków do/z nieruchomości, położonej w ………………………………………………  

przy ul. ………………..………………………………………………………………………………………………………; 

2) wykonywania w moim imieniu wszelkich czynności związanych z umową, o której mowa w pkt 1), w tym w 

szczególności (lecz nie wyłącznie) 2 : 

a) wyrażania zgody na montaż/demontaż urządzeń pomiarowych i wodomierzy, jak też innych elementów 

niezbędnych do dokonywania dostarczenia wody/odbioru ścieków, czy też ich pomiaru, w tym również do 

dokonywania odbioru wykonanych elementów, podpisywania stosownych dokumentów i protokołów; 

b) umożliwiania przedstawicielom spółki Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. („Spółka”) wstępu na nieruchomość, o 

której mowa w pkt 1), w tym w celu wykonania prac budowlanych, napraw, dokonania odczytów urządzeń 

pomiarowych lub wodomierzy, jak też w celu przeprowadzenia kontroli; 

c) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Spółkę, w tym zgłaszania uwag i zastrzeżeń, 

akceptowania wyników kontroli oraz podpisywania związanych z kontrolą dokumentów; 

d) dokonywania rozliczeń, w tym odbierania rachunków i zestawień niezbędnych do dokonania rozliczeń; 

e) odbioru wszelkiej korespondencji kierowanej przez Spółkę w związku z umową, o której mowa w pkt 1); 

f) wykonywania wszelkich innych czynności, w tym dokonywania czynności prawnych, które przewidziane są 

w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy z dnia 07.06.2001r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisów do niej 

wykonawczych, w związku z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w pkt 1). 

 

 

                                                             
1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić 



 

 
 
 
 

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

(czytelny podpis pełnomocnika)    (czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) 

 

 
 
Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych zawartych w pełnomocnictwie są Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. z  siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego 

Pola 22. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@swns.pl. Podane dane przetwarzane są zgodnie z przepisami 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  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1152,1629). Podane dane te są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków,  a także realizacji 

pozostałych usług świadczonych przez Administratora danych. Podane dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane 

przez czas trwania umowy a także po jej ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz 

w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie 

wynikającym z przepisów RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.   

 

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

(czytelny podpis pełnomocnika)    (czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) 

 


