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SYMBOL KLIENTA       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proszę o usunięcie moich danych z listy użytkowników e-BOK oraz zablokowanie dostępu do konta w 
aplikacji e-BOK spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. Jednocześnie 
oświadczam, że nie będę korzystał/ła z powyższej aplikacji zgodnie z Regulaminem e-BOK spółki 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. 

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

 

            /Miejscowość i data/                /Czytelny podpis Klienta/ 

 

 

 

Formularz prosimy złożyć osobiście w Biurze lub Dziale Rozliczeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o  
lub przesłać listem na adres:  
ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki lub e-mailem na adres: e-bok@zwik-lomianki.pl  
 
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych 
(„RODO”). Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Łomianki.  
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zwik-lomianki.pl tel:+48 530 809 362. 
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 Nr119, str. 1) oraz ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.). 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 przenoszeni a 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 Pełny tekst zasad przetwarzania przez nas danych osobowych 
dostępny jest na stronie www.zwik-lomianki.pl/rodo.  

 

 

 

/Potwierdzenie wpływu/ 

DANE KLIENTA: 
Imię i nazwisko/Nazwa firmy:  
 
………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………. 
 
Adres zamieszkania/Siedziba firmy: ……………………………………………………………………………………….…………………… 
 

Pesel: ……………………………………..  NIP: ……………………………………………….… 
/wypełniają osoby fizyczne/                /wypełniają zarejestrowani podatnicy VAT/ 

 

 

WNIOSEK O ZABLOKOWANIE KONTA e-BOK 


