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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 
 
1. Przekazujący: 

………………………………….…………………………………………………….………….…….. 
Imię i nazwisko 

.…………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania 

 

Nr telefonu …………………………….. 
 
2. Odbierający: 
………………………………….…………………………………………………….………………… 

Imię i nazwisko 

.…………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania 

 

Nr telefonu …………………………….. 
 
3. Adres przekazywanej nieruchomości: 

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

4. Dane wodomierza: 

Numer: ………..………..……. stan (m3) ………………..…, 

Numer: ………..……..………. stan (m3) ………………..…, 
 
Strony oświadczają, że wymienione powyżej wodomierze posiadają nienaruszone plomby 

legalizacyjne i plomby zabezpieczające założone przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie. 

Od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego Strona Odbierająca odpowiada za utrzymanie 

pomieszczenia z wodomierzem w należytym stanie, oraz jest zobowiązana do natychmiastowego 

powiadomienia ZWiK Sp. z o.o. w Oławie o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, 

uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub zaborze. 

 
5. Data sporządzenia protokołu (data przekazania rzeczy):……………………….. 

6. Uwagi: 

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

………………………………………………….……………………………………………… 
 
Niniejszy protokół służy do dokonania przerejestrowania kartoteki płatnika za usługi dostawy wody lub odprowadzania ścieków w związku  
z rozwiązaniem umowy z Przekazującym i zawarciem nowej umowy na świadczenie tych usług z Odbierającym. Protokół stanowi również 
podstawę do końcowego rozliczenia przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie strony Przekazującej w zakresie dotychczas świadczonych usług 
dostawy wody lub odprowadzania ścieków z nieruchomości. 
 

 
 Przekazujący: Odbierający: 
 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
                    Czytelny podpis                                                                                                Czytelny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy  

KRS 0000136724, NIP 912-17-48-498, kapitał zakładowy 48 621 000,00 zł. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, 

b) w celu wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 

c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, 

d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Państwa zgody.  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia  

przez Państwo zgody. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  

do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,                                        

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 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) (Dz. Urz. kUE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1). 

Odbiorcą danych będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.  

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia                      

29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2016 r. poz.922 z póź. zm.)    

 

 

 

 

 Przekazujący: Odbierający: 
 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
                    Czytelny podpis                                                                                                Czytelny podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 


