
   KARTA ODCZYTU WSKAZAŃ LICZNIKA WODOMIERZA WZÓR 

  

                 
Imię i Nazwisko   Jan Kowalski                                   

                  
Ulica Gdynia, Krótka 23                       nr lokalu 5       

                  Numer telefonu…600 700 800 

 
                 ODCZYTY WSKAZAŃ LICZNIKA na dzień 31.10.2018r. 

                  

  

ZIMNA woda CIEPŁA woda 

  

Niebieski kolor wodomierza Czerwony kolor wodomierza 

kuchnia 507 

Nr 

fabr.             Nr fabr.             

     0 1  2  3 4 5    0 1  2  3  4  5  6  

łazienka stan 

Nr fabr. 

    

  Nr fabr.     

   

  

                                

WC stan 

Nr 

fabr. 

     

  Nr fabr. 

     

  

                                

                  

  

Podpis Lokatora 

Kowalski 

 

        

 

          

 

Szanowni Państwo, 

Z powodu zakończenia okresu rozliczeniowego zużycia wody w dniu 31 października  2018r., Zarząd 

Budynków  i Lokali Komunalnych w Gdyni na podstawie § 4 pkt 4 zawartej umowy prosi o dokonanie 

odczytu wodomierzy w mieszkaniu i przekazaniu ich do ZBiLK w nieprzekraczalnym terminie  

do 05.11.2018r.  

Odczyt należy dostarczyć do siedziby ZBiLK  przy ul. Abrahama 55 pok. 1 lub przy ul. Warszawskiej 

67A pok. 12 lub na adres e-meil:hanna.kniaziew@zbilk.gdynia.pl  bądź telefonicznie  

58 628-41-20,58 628 41 21, 58 628 41 40,58 628 41 41,58 628 41 62. Dla ułatwienia załączamy „Kartę 

odczytu wskazań licznika wodomierza”. Dokument winien być wypełniony czytelnie i podpisany 

własnoręcznie i zawierać najistotniejsze informacje tj.: adres lokalu, imię i nazwisko użytkownika 

lokalu zgłaszającego odczyt, stan wskazań licznika na dzień 31 października  2018r.  – odrębnie dla 

każdego wodomierza oraz nr fabryczny wodomierza ( o ile jest możliwe jego odczytanie).  

Ryzyko wynikające z nieprawidłowego rozliczenia wody w przypadku przekazania niekompletnych 

lub nieprawdziwych informacji spoczywa na użytkowniku lokalu.  

W przypadku niedostarczenia przez użytkownika lokalu odczytu wskazań licznika wodomierza  

w/w podanym terminie, rozliczenie nastąpi zgodnie z § 4 ust. 5 zawartej umowy tj. wg ryczałtu  

bez możliwości dokonania korekty. 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Warszawska 67A 81-309 Gdynia. 

Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych email : iod@zbilk.gdynia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego rozliczenia wody. 

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych 

osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. 

Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO), 

żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, 

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO), 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO). 

ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 


