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                                                                                                                              Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2014 

                                                                                                                                        Prezesa Zarządu – Dyrektora PGK Spółka z o.o. 

                                                                                                       z dnia 1 grudnia 2014 roku 

 

 WNIOSEK 

dotyczący utworzenia/aktualizacji/usunięcia konta 

w Internetowym Biurze Obsługi Klienta 

 Nr. ewidencyjny 

 
                                 Zamość, dn.  ...............................................  

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej Spółka z o.o. 

ul. Krucza 10 

22-400 Zamość 

 

1. Imię i nazwisko/ nazwa    .............................................................................................................................  
 

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

 

2. PESEL/ NIP   ...................................................................................................................................................  

 

3. Adres zamieszkania/ siedziba firmy .........................................................................................................  
 

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

 

4. Nr telefonu  .......................................................................................................................................................  
 

5. Adres e-mail  ....................................................................................................................................................  
 

Oświadczam, że zawarłem z PGK Spółka z o.o. w Zamościu umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 

ścieków nr ......................................    z dnia....................................... 

Proszę o utworzenie/ aktualizację / usunięcie* konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (iBOK). 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta PGK Spółka z o.o.  

w Zamościu**, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów wynikających 

z jego realizacji1. 

 

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

       (data, podpis i pieczątka przyjmującego)                                                                                            (czytelny podpis wnioskującego) 

 
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji 

(marketingu) produktów i usług oferowanych przez PGK Spółka z o.o.2 
 
 

 

 .................................................................................................   ..........................................................................................  
       (data, podpis i pieczątka przyjmującego)                                                                                            (czytelny podpis wnioskującego) 

 
* niepotrzebne skreślić 

** Regulamin korzystania z iBOK dostępny jest na stronie https://ibok.pgk.zamosc.pl oraz w siedzibie PGK Spółka z o.o. 

                                                 
1 Ustawa o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
2 Udostępniane dane są chronione w pełni zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

https://ibok.pgk.zamosc.pl/
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WYPEŁNIA PGK SPÓŁKA Z O.O. 

 

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków 

Nr:  

 

…………………………………………………. 

 

Z dnia:  

 

……………………………………………. 

 

Kod kontrahenta z systemu FK  

 

Przydzielony login  

 

Data założenia/ modyfikacji/ usunięcia konta  

 

Pracownik realizujący  

 

Podpis pracownika  

 
 

 

 

 


