
 

 

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA W IBOK 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia ___________________ 20 ___ r. 

Wnioskodawca (*): 

Nazwisko i imię / Nazwa**: _________________________________________________________________________________________________ 

NIP (nie dotyczy osoby fizycznej)**:  ________________________________________________________________________________________  

Adres**:    _________________________________________________________________________________________________ 

Numer ewidencyjny Klienta lub numer umowy**: __________________________________________________________________________________ 

e-mail**:    _________________________________________________________________________________________________ 

telefon**:    _________________________________________________________________________________________________ 

Proszę o założenie i udostępnienie konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (iBOK). 
 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta MWiK Spółka z o. o. (***), akceptuję jego 
postanowienia i zobowiązuję się do jego stosowania. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów wynikających z jego realizacji. 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” informujemy, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 91, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@mwikostrowiec.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679, 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w 

realizacji umowy, 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie 

Art.6, ust. 1, lit. f  rozporządzenia 2016/679 – prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować niemożnością przyjęcia wniosku. 

 

______________________________________ 
        Podpis Wnioskodawcy 
 

Login:   _________________________________________________ 
    (wypełnia pracownik MWiK Sp. z o. o.) 
 

Hasło startowe (****):  ________________________________________________ 
(wypełnia pracownik MWiK Sp. z o. o.) 

 
   ________________________________________________ 
    Czytelny podpis przyjmującego i weryfikującego wniosek  

*  Wnioskodawca – Klient, który zawarł z MWiK Sp. z o. o. umowę na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. 
** Pola wymagane do wypełnienia. 
***  Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta MWiK Sp. z o. o. dostępny do wglądu i pobrania na stronie   
                    www.mwikostrowiec.pl lub w siedzibie Spółki. 
****  Hasło startowe (oraz hasło tworzone przez Klienta): 

- powinno zawierać od 6 do 20 znaków 
- powinno zawierać cyfry i litery 
- nie powinno być słownikowe ani kojarzone z loginem 
- cyfra „zero” jeśli jest użyta w haśle Wniosku jest przekreślona „Ø” 
- nie może zawierać polskich znaków 

 

 

mailto:iodrodo.mwik@ostrowiec.net.pl
http://www.wodociagi.ostrowiec.net.pl/

