Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel. (44) 646 15 67 w.65 lub 25.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KORZYSTANIA/REZYGNACJI*
Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA – E-BOK

D - BOK

Piotrków Trybunalski
Miejscowość

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Data

Wnoszę o korzystanie z e-BOK

SYMBOL ODBIORCY USŁUG:
Imię i nazwisko lub nazwa firmy

------------------------------------------------------------------------Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy

Miasto

PESEL

Nr lokalu

Poczta

NIP**

Adres e-mail Odbiorcy usług

REGON**

Nr tel. kom.***
TAK/NIE*

 Zgoda
Administratorem danych osobowych jest Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, Piotrków Trybunalski. Kontakt do osoby odpowiedzialnej
za ochronę danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz pozostałych usług w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże w celu realizacji wniosku lub zawarcia i realizacji umowy – niezbędne.
Podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich
sprostowania oraz w prawem przewidzianych przypadkach żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnieni są Państwo także do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.



Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
Zapoznałem się z Regulaminem korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 14 kwietnia 2021 r.
i nie wnoszę uwag.

 Rezygnuję z dostarczania faktury w wersji papierowej

 Nie rezygnuję z dostarczania faktury w wersji papierowej

……………………………………………
czytelny podpis Odbiorcy usług

 Rezygnuję z korzystania z e-BOK

Data rezygnacji: ………………………………………………

……………………………………………
czytelny podpis Odbiorcy usług

*
niepotrzebne skreślić
** dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
*** nr tel. kom., pod który należy wysyłać powiadomienia o wystawieniu faktury, ewentualnych zaległości

