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UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ NR 67/2020

zawarta w dniu 01.01.2020 r. w Iwanowicach Włościańskich pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Komunalne NAD DŁUBNIĄ Sp. z o. o. , ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000821733, NIP 682 178 17 57, REGON 384 313 655, z kapitałem zakładowym 1 000 500 zł zwaną, w treści umowy Spółką,reprezentowaną przez:
mgr. Wacław Karnia - Prezes Zarządu
a
…………………………
…………………………
32-095 Iwanowice Włościańskie
NIP*
PESEL*
zwanym w treści umowy Odbiorcą usług,
adres do korespondencji:



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


POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Dostarczenie wody odbywa się na podstawie obowiązującego prawa i na warunkach określonych w szczególności przez:
	ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. , poz. 2028 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, i rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
	decyzję ”Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”,

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Iwanowice”, zwany dalej Regulaminem.
taryfowe ceny i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zwane dalej taryfą,
niniejszą umowę.
	Pełna treść Ustawy, decyzji, zezwolenia, Regulaminu oraz taryfy jest umieszczona na stronie internetowej  www.pkndiwanowice.pl lub jest do wglądu w siedzibie Spółki.  




§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie wody w odniesieniu do nieruchomości (obiektu):
………………………………….

zwanej w treści umowy „nieruchomością”


Umowa określa:
	warunki dostarczenia wody z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Spółki do ww. nieruchomości,

zasady  prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 
ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych,
prawa i obowiązki stron umowy,
warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych, będących w posiadaniu Odbiorcy usług,
procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych,
ustalenia zawarte w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunki wypowiedzenia.



§ 2. OŚWIADCZENIE ODBIORCY USŁUG
Odbiorca usług oświadcza, że:
	posiada tytuł prawny do nieruchomości, wskazanej w § 1 ust. 1 umowy, a w szczególności, że jest właścicielem/ współwłaścicielem/zarządcą tej nieruchomości albo, że posiada inny tytuł prawny* do tej nieruchomości, 

instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór wody,
zapoznał się i w pełni akceptuje postanowienia niniejszej umowy.

§ 3. OŚWIADCZENIE SPÓŁKI
Spółka zobowiązuje się do utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych oraz zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny.
	Granicą określającą podział odpowiedzialności Stron umowy za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych przyłączy, urządzeń i instalacji, pomiędzy wewnętrzną instalacją wodociągową oraz przyłączem wodociągowym (lub jego częścią) należącymi do Odbiorcy usług a siecią wodociągową (względnie przyłączem) eksploatowaną przez Spółkę jest miejsce określone w protokole odbioru przyłącza, w szczególności może to być: granica działki lub miejsce wpięcia do gminnej sieci wodociągowej.

§ 4. OBOWIĄZKI SPÓŁKI
Do obowiązków Spółki należy w szczególności:
	dostarczanie  do nieruchomości wody na cele socjalno-bytowe w sposób ciągły i niezawodny, pod minimalnym  ciśnieniem 0,5 bara na dobę mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym  – pod warunkiem poprawnie zaprojektowanej (zgodnie z warunkami technicznymi) wykonanej i działającej instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług;

dostarczanie wody o należytej jakości (na instalacji wewnętrznej za pierwszą przegrodą) przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w Postanowieniach Wstępnych ust. 1 lit. a niniejszej Umowy;
usuwanie awarii urządzeń będących w posiadaniu Spółki, a także awarii przyłączy w zakresie określonym w§ 3 ust. 2 (do granicy odpowiedzialności Spółki);
zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego.
  
§ 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI
Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą a spowodowane:
	wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągową Odbiorcy usług;

awarią instalacji i przyłączy nieposiadanych przez Spółkę;
	niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Odbiorcę usług obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 6. PRZERWY W DOSTAWIE
O przerwie w świadczeniu usług wynikającej z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Spółka powiadomi Odbiorcę usług najpóźniej na dwa dni przed jej terminem w sposób zwyczajowo przyjęty (strona internetowa Spółki).
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Spółka zapewni zastępcze punkty poboru wody oraz poinformuje Odbiorcę usług o ich lokalizacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane w szczególności:
	niezawinionym przez Spółkę brakiem wody w ujęciu,

niezawinionym przez Spółkę zanieczyszczeniem wody w ujęciu, które może być niebezpieczne dla zdrowia,
niezawinioną przez Spółkę koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i przyłączy
niezawinionymi przez Spółkę przerwami w zasilaniu energią elektryczną urządzeń wodociągowych
klęskami żywiołowymi




§ 7. OBOWIĄZKI ODBIORCY USŁUG
Odbiorca usług zobowiązany jest do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z umową oraz z przepisami Ustawy i Regulaminu, niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz nieutrudniający działalności Spółki, a w szczególności do:
	użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania do sieci wodociągowej,

korzystania z wewnętrznej instalacji wodociągowej w sposób wykluczający możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Spółki,
zapewnienia i utrzymania na swój koszt w należytym stanie technicznym studzienki wodomierzowej lub innego pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz, oraz ich zabezpieczenia przed napływem wody opadowej i gruntowej, oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
udostępniania Spółce wodomierzy w celu dokonania odczytów ich wskazań, naprawy, wymiany, przeglądu technicznego lub innych koniecznych prac,
zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych,
utrzymania w należytym stanie przyłączy lub odcinków przyłączy wodociągowych pozostających w jego posiadaniu i niezwłocznego usuwania ich awarii,
informowaniu Spółki o własnych ujęciach wody,
natychmiastowego powiadamiania Spółki o awarii przyłącza wodociągowego, numer telefonu całodobowego 12 352 52 51, 518 091 363,
wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia oraz umowie zawartej ze Spółką,
terminowego regulowania należności,
	pokrycia kosztów usuwania awarii urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Spółki spowodowanych bezpośrednio przez zawinione i udowodnione działanie lub zaniechanie Odbiorcy usług, w tym przez niewłaściwą eksploatację instalacji wewnętrznej, niezabezpieczenie jej przed wpływem warunków atmosferycznych lub dokonaniem w niej zmian w stosunku do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia,

niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Spółki o:
	zmianach: własnościowych, stanu posiadania nieruchomości, ilości osób  korzystających z lokali lub innych mających wpływ na treść umowy,

zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na jakość usług świadczonych przez Spółkę,
stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza głównego, jego osłon, niesprawności i wodomierza głównego lub jego kradzieży,
zmianie ilości i przeznaczenia pobieranej wody,
	innych okolicznościach mających wpływ na treść umowy,

	montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
	zastosowania zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w przypadku połączenia instalacji wodociągowej zasilanej z sieci i innych źródeł,

	Odbiorcy usług zabrania się w szczególności:

	poboru wody przed wodomierzem,

dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego na instalacji wewnętrznej,
	zakłócania funkcjonowania wodomierza, zrywania plomb lub osłon,
	wykorzystywania sieci bądź instalacji wodociągowo do uziemienia urządzeń elektrycznych,
	zmiany lokalizacji wodomierza głównego bez uzgodnienia ze Spółką,

podejmowania jakichkolwiek czynności powodujących zakłócenia wskazań wodomierzy,
	sytuowania obiektów budowlanych na trasie sieci i przyłączy,
	zmiany ukształtowania i niwelacji terenu na trasie sieci i przyłączy wodociągowych bez uzgodnienia ze Spółką.
	Odbiorca usług zobowiązuje się do udostępnienia uprawnionym przedstawicielom Spółki, po uprzednim okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń Odbiorcy usług w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego, dokonania odczytu wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Spółkę.
	Odbiorca usług zobowiązuje się pokryć Spółce straty powstałe na skutek:

	samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiązujących norm i przepisów,

uszkodzeń instalacji i przyłączy będących w  posiadaniu Odbiorcy usług.
	Zgodnie z warunkami usuwania awarii przyłączy wodociągowych będących w posiadaniu Odbiorcy usług:

	Odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Spółki o zaistniałej awarii,

Odbiorca usług jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia na własny koszt wszelkich awarii przyłączy wodociągowych będących w jego posiadaniu, i powiadomieniu o tym Spółkę,
Spółka może odciąć dostawę wody na czas usunięcia awarii,
Spółka, może w sytuacji gdy awaria nie została usunięta przez Odbiorcę usług w ciągu 12 godzin od jej wykrycia, usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę usług. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rekultywację terenu po usunięciu awarii oraz odtworzenie powierzchni utwardzonych,
Odbiorca usług może zlecić Spółce usunięcie awarii za dodatkowym wynagrodzeniem, a Spółka wystawi Odbiorcy usług za tę usługę fakturę,
w przypadku usuwania awarii przez Spółkę, przedstawiciele Spółki mają prawo wstępu na nieruchomość, a także prawo wjazdu i wniesienia niezbędnego do usunięcia awarii sprzętu
Odbiorca usług ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone awarią na przyłączu, a także za straty i szkody, które Spółka poniosła w związku z awarią.

§ 8. ZASADY ROZLICZEŃ
Rozliczenia z Odbiorcą usług za usługi świadczone przez Spółkę (wystawianie faktur) odbywają się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości wody dostarczonej, przyjmując dwumiesięczny okres rozliczeniowy, a ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego lub w przypadku braku możliwości zainstalowania wodomierza głównego według normatywu określonego w obowiązujących przepisach. Wodomierz główny stanowi własność Spółki.
W  przypadku niesprawności wodomierza głównego lub okresowego braku możliwości dokonania odczytu, ilości pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby niesprawności wodomierza.
Rozliczanie należności rozpocznie się od daty zawarcia niniejszej umowy.
	
§9. ODCIĘCIE WODY
Spółka może odciąć dostawę wody, jeżeli:
	przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami  prawa,
	odbiorca usług nie uiścił należności za dwa  pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
	został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.

	W przypadku gdy Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, Spółka wezwie go do uiszczenia zaległych należności, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na zapłatę, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Spółka ma prawo zamknąć przyłącze wodociągowe.
	Po odcięciu dostawy wody Spółka demontuje wodomierz główny. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają Odbiorcę usług zgodnie z aktualnym cennikiem.
	Jeśli Spółka zamierza odciąć dostawę wody z przyczyny określonej w ust. 3, Odbiorca usług zostanie poinformowany o miejscu udostępnienia mu zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi.
	O zamiarze zamknięcia przyłącza wodociągowego określonego w ust. 3, Odbiorca usług powiadomiony zostanie na co najmniej 20 dni przed terminem zamknięcia przyłącza wodociągowego.





§10. UPRAWNIENIA ODBIORCY USŁUG, REKLAMACJA
Odbiorca usług może domagać się od Spółki obniżenia należności (korekta faktury) w razie udowodnienia zawinionego dostarczania wody o pogorszonej bądź złej jakości w stosunku do norm określonych w § 4 ust. 2, oraz o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody (poniżej ciśnienia określonego w warunkach technicznych i dokumentacji).
	Miejscem pobory wody do przeprowadzenia badań będzie zawór za wodomierzem głównym.
	Odbiorca usług ma prawo do złożenia reklamacji do Spółki na świadczone usługi, a w szczególności w zakresie wielkości zużycia wody i odczytów wodomierzy głównych. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. W sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji jest uzależnione od zbadania urządzenia na nieruchomości Odbiorcy usług, termin rozpatrzenia reklamacji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas w którym Odbiorca usług umożliwił Spółce dostęp do urządzenia.  Reklamacja może być złożona w dowolnej formie:
	pisemnej – na adres Spółki, lub adres poczty elektronicznej Spółki
	ustnie – osobiście w siedzibie Spółki, telefonicznie pod numerem telefonu Spółki

	W przypadku niesprawności wodomierza głównego, na pisemny wniosek Odbiorcy usług, Spółka dokona sprawdzenia poprawności działania wodomierza prze uprawnioną instytucję. W przypadku stwierdzenia poprawności wskazań wodomierza koszty związane z jego sprawdzaniem pokrywa Odbiorca usług; w przypadku nieprawidłowości wskazań wodomierza koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Spółka, która dokona również rozliczenia reklamacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 2 umowy.

W przypadku zerwania plomby wodomierzowej, uszkodzenia zestawu wodomierzowego, wpływania na zmianę, zatrzymanie, utratę własności lub funkcji metrologicznych wodomierza spowodowane działaniem Odbiorcy usług, reklamacje nie będą uwzględnione, a rozliczenie zostanie dokonane na zasadach określonych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.


§ 11. FAKTURY
Spółka wystawia faktury za świadczone usługi, po dokonaniu odczytu wodomierza głównego.
	Przy okresowym braku możliwości dokonania odczytu wodomierz głównego, faktury będą wystawiane w terminie przypadającym na odczyt, według zasad określonych w § 8 ust. 2 umowy.

§ 12. CENNIK I TARYFA
Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej na dzień zawarcia umowy taryfie określonej w załączniku nr 1 do umowy.
	O zmianie wysokości taryfy i stawki podatku od towarów i usług (VAT)  Spółka powiadomi Odbiorcę usług w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy.
	Zmiana taryfy, zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają pisemnego aneksu. 



§ 13. REGULOWANIE NALEŻNOŚCI
1.	Odbiorca usług zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczoną wodę na podstawie faktury VAT płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej terminowej zapłaty.
2.	W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, lub na żądanie Odbiorcy usług zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
3.	Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy Odbiorca usług zapłaci Spółce odsetki ustawowe.
4.	Za datę zapłaty przyjmuje się dzień faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto Spółki.
5.	Jeżeli Odbiorca usług nie określi, jakiej faktury wpłata dotyczy, to Spółka zalicza ją na poczet najdawniej wymagalnej faktury i ewentualnie istniejących należności ubocznych.
6.	Jeżeli Odbiorcą usług jest kilka osób, to ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za zapłatę należności za dostarczoną wodę.



§ 14. TERMIN REALIZACJI I ZAKOŃCZENIE UMOWY
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, i obowiązuje od daty jej zawarcia.
Umowa może być:
	wypowiedziana przez Odbiorcę usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przez złożenie pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce;

rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
	W przypadku utraty przez Odbiorcę usług tytułu prawnego do nieruchomości, i niezawiadomienia o tym fakcie Spółki, jak również w razie niezawiadomienia Spółki o zamiarze odstąpienia od umowy, Odbiorca usług zobowiązany jest do uregulowania należności do dnia zamknięcia przyłącza wodociągowego, lub do dnia zawarcia przez Spółkę umowy z następnym Odbiorcą usług.


§ 15. WYGAŚNIĘCIE UMOWY
Umowa wygasa w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych i prawnych uniemożliwiających dalsze świadczenie usług przez Spółkę na rzecz Odbiorcy usług tj. w razie:
	śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

likwidacji Odbiorcy usług  będącego przedsiębiorcą,
	upływu czasu, na jaki została zawarta,

niemożności dalszego świadczenia usług na warunkach określonych w umowie.
	Wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Spółkę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z dostawy wody.



§ 16. RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 z uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Spółka informuje, 
iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. 
ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie,  dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
 można otrzymać w Spółce lub pod adresem: sekretariat@pkndiwanowice.pl.
	Dane osobowe Odbiorcy usług będą przetwarzane przez Spółkę w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:

	podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej z Odbiorcą usług umowy lub podjęcia działań wykonywanych na żądanie Odbiorcy usług przed zawarciem niniejszej umowy, w tym również w celu obsługi składanych przez Odbiorcę usług reklamacji lub zgłoszeń związanych z realizacją umowy;

podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej, w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Spółki, którymi są: ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obrona lub ochrona roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy;
podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:
związanych z realizacją ustawowych zadań Spółki,
archiwizacyjnych,
rozliczeń podatkowych,
prowadzenia rachunkowości,
wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
	Dane osobowe Odbiorcy usług będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza wodociągowego lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

Odbiorcy usług przysługuje prawo:
	dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych i sprzeciwu;

do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy w jego ocenie Spółka przetwarza jego dane osobowe w sposób naruszający przepisu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
	W celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Odbiorcy usług praw z ust. 5 lit. a., winien on  przesłać swoje żądanie na adres: sekretariat@pkndiwanowice.pl.


§ 17. USTALENIA DODATKOWE
W dacie obowiązywania niniejszej umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie dostawy wody.
	Wszelkie zmiany w treści umowy, poza wynikającymi z treści § 12 ust. 3 wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

	Strony zgodnie oświadczają, że rozliczenie należności za okres od dnia ……. do dnia zawarcia niniejszej umowy nastąpi według zasad określonych w niniejszej umowie.


§ 18. ODESŁANIE
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy: ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U.  z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wprowadzonego aktualnie obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Iwanowice.
	Akty prawne powołane w niniejszej umowie są powszechnie dostępne w: Dzienniku Ustaw, Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Stronie zgodnie uzgadniają, że wszelkie pisma Stron związane z niniejszą umową będą doręczane na adres:
	dla Spółki – na adres Spółki

dla Odbiorcy usług – na adres wskazany w komparycji Umowy.
	Spory pomiędzy Stronami w zakresie niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny wedle właściwości rzeczowej.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.








§ 20. ZAŁĄCZNIKI
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
	Wniosek Odbiorcy usług o zawarcie umowy






Odbiorca usług:

Imię i nazwisko ……………………………..
Podpis ………………………………………
Data ………………………………….……..
                 Spółka:






* niepotrzebne skreślić

