
…………………………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 
 

REGIONALNE CENTRUM GODPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. 
AL. PIŁSUDSKIEGO 12 

 43-100 TYCHY  
 

DANE WNIOSKODAWCY: 

 
Nabywca nr      ……………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko/nazwa firmy    ……………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/siedziby     ……………………………………………………………………. 

Adres posesji, z której odprowadzane są ścieki  ……………………………………………………………………. 

Tel./e-mail*      ……………………………………………………………………. 

 

DOTYCZY: WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY  

 

Zwracam się z prośbą o zwrot nadpłaty w kwocie: ………………………………………..………………………..………………………                        

Jednocześnie wskazuję rachunek bankowy, na który winien być dokonany zwrot nadpłaty: 

 

Konto:    -     -     -     -     -     -     

 

 

Nazwa banku: 

...................................................................................................................................................... 

Właściciel rachunku (jeśli jest inny niż wnioskodawca**) ………………………………………………………………………… 

 

Podpis: 

 

………………………………………….……  

(wnioskodawca) 

 

 

* pole nieobowiązkowe 
** w przypadku podania danych osobowych osoby trzeciej, Wnioskodawca zobowiązuje się przekazać wskazanej osobie treść 
klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku  



Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

 

Działając na podstawie przepisu art. 14 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym 

informuję, iż: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000046396, NIP: 6462100779; REGON: 
273340260, kapitał zakładowy w wysokości 229.407.000 zł w całości wpłacony (dalej: 
Administrator).  

2) Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Administratora oraz z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej pod adresem: rcgw@rcgw.pl lub telefonicznie pod numerem:  
32 325 72 35. 

3) Administrator powołał także Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Bezpośredni kontakt z 

Inspektorem możecie Państwo nawiązać przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, kierując 
wiadomość na adres: iodo@rcgw.pl  

4) Państwa dane zostały nam przekazane przez Odbiorcę naszych usług, który wskazał Państwa numer 
rachunku bankowego jako właściwy do dokonania zwrotu nadpłaty za świadczone usługi.   

5) Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych ogranicza się wyłącznie do zakresu 
niezbędnego dla realizacji celów przetwarzania tj. dokonania przelewu bankowego na Państwa 
numer rachunku bankowego i ogranicza się wyłącznie do danych dotyczących Państwa tożsamości 
oraz danych dotyczących rachunku bankowego . Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych stanowi wobec powyższego art. 6 ust.1 lit. f) RODO. 

6) Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podwykonawcom Administratora, świadczących 
na jego rzecz usługi w zakresie informatycznym, księgowym lub prawnym. Państwa dane osobowe 
zostaną także udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego.  

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wygaśnięcia umowy 
łączącej Administratora z Odbiorcą usług, który przekazał nam Państwa dane, a następnie przez 
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

8) Na zasadach i w zakresie określonym w RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

− dostępu do swoich danych osobowych, w tym do wydania ich kopii;  

− żądania sprostowania danych osobowych;  

− żądania usunięcia danych osobowych; 

− żądana ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

− żądania przeniesienia danych osobowych;  

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

9) Administrator danych osobowych nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a także zautomatyzowanego ich 
przetwarzania lub profilowania.  
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