
……………………….. dn. ...................................   

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

                                    (imię i nazwisko)  

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

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

                               (adres zamieszkania)  

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

                                     (nr telefonu)1  

Międzygminne Przedsiębiorstwo  

Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” Sp. z o.o  

ul. Droga Chłapowska 21;84-120 Władysławowo  

  

REKLAMACJA2  

1. Usługa/czynność Przedsiębiorstwa, której dotyczy reklamacja:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Wnoszę o:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Uzasadnienie reklamacji:  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1 Dane nieobowiązkowe;  
2 Niniejszy druk ma charakter pomocniczy i jego stosowanie nie jest obowiązkowe. Reklamacje można 

zgłaszać listownie, osobiście, mailowo na adres ekowik@ekowik.com.pl lub telefonicznie na  

nr sekretariatu Spółki 58 674 15 77. Reklamacja zgłoszona osobiście lub telefonicznie zostanie 

utrwalona za pomocą niniejszego druku. Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najszybszym 

terminie. O sposobie załatwienia sprawy zgłaszający zostanie poinformowany w przeciągu 30 dni od 

daty zgłoszenia reklamacji.  



  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………….  

    (Czytelny podpis)  

   

  

 

Wypełnia pracownik MPWiK EKOWIK Sp. z o.o.:  
Nr reklamacji  ……………………………………………………………………………  

Nr odbiorcy  ……………………………………………………………………………  

Data przyjęcia  ……………………………………………………………………………  

Podpis pracownika  ……………………………………………………………………………  
 



INFORMACJA :  

Zgodnie z art. 13 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) zwanym dalej RODO informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„EKOWIK” Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 21; 84-120 Władysławowo („Spółka”). 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@ekowik.com.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb prowadzonego przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy (zlecenia).  
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Administratora, Bank prowadzący rachunek Spółki, organy 

gminy, podmioty przetwarzające z branży IT oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie 6 lat od dnia wystawienia ostatniej faktury. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.   
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie podstawą do odmowy realizacji 

zlecenia. 

  

W razie nieuwzględnienia reklamacji lub niesatysfakcjonującego sposobu jej rozpatrzenia, w sprawach spornych dotyczących:  

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo 

kanalizacyjne, 2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci 

nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci – na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w 

drodze decyzji. Organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Gdańsku.   

  


