
DRUK NR BOK-27 

WNIOSEK 

o utworzenie/aktualizację/usunięcie*)konta użytkownika 

w Internetowym Biurze Obsługi Klienta WPWiK sp. z o.o. 
 

Administratorem danych osobowych jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych są dostępne na stronie: www.wpwik.com w zakładce 

„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” lub w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Administratora. 

 
 

     KLECZA DOLNA    19.09.2021 

………………….…………….., dnia …………………………… r.  

1. Imię i nazwisko / Nazwa*): …………………JAN KOWALSKI………….…...……………………  

2. PESEL / NIP*): ………59090365153………………….…………………………..……………  

3. Adres zamieszkania / siedziba dla podmiotu*):……KLECZA DOLNA 1478 ….. 

4. Nr telefonu: stacjonarny: …33 82 45 25… komórkowy: … 609 458 271………  

5. Adres e-mail: ………JANKOWALSKI@WP.PL………….………………………….………  

6. Nr ostatniej faktury: ……415745/2021…………………………………...…………………… 

Oświadczam, że zawarłem/am*) z Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

(WPWiK) Umowę na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.  

Proszę o utworzenie/aktualizację/usunięcie*) konta użytkownika w Internetowym Biurze Obsługi 

Klienta (IBOK) udostępnianym i prowadzonym przez WPWiK.  

Podpisanie przez Państwa niniejszego wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem poniższych zgód oraz 

potwierdzeniem prawdziwości złożonych oświadczeń.  

Oświadczam, że zapoznałem/am*) się z aktualnym Regulaminem Internetowego Biura Obsługi Klienta 

obowiązującym w WPWiK, dostępnym na stronie internetowej WPWiK pod adresem: 

https://www.wpwik.com oraz w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie WPWiK oraz, że jego treść jest dla 

mnie w pełni zrozumiała, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.  

Wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie na założonym koncie użytkownika faktur, ich 

korekt w formacie PDF oraz otrzymywanie od WPWiK, na podany w niniejszym wniosku adres e-mail 

informacji ich dotyczących.  

Wyrażam zgodę na wykonywanie przez WPWiK usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych 

za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci 

publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 

poz. 576).  

          JAN KOWALSKI 

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

czytelny podpis pracownika WPWiK             czytelny podpis osoby 

      przyjmującego wniosek               składającej wniosek 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 

https://www.wpwik.com/

