“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД
„Всекидневна грижа за Вас”

Списък на собствеността на водоснабдените обекти в сградата
За обект: ....................................................................................................................................................
намиращ се в гр./с./ ............................., ул. ................................................, №......., район ....................
на ...............................................................................................................................................................,
/три имена, фирма/

ЕГН/ЕИК ................................, представлявано от ……........................................................................,
ИН по ЗДДС .........................., с адрес гр./с./ ........................., ул. ............................................. № .....,
тел.: ……………………........., ел. поща: ....………………………….......……………………………,
в качеството си на ....................................................................................................................................
/собственик, инвеститор,строител/

Приложение - списък на собствеността ........ страници, с приложени документи за собственост
на всички обекти в сградата.
Декларирам, че съм съгласен/съгласна да ползвам услугата “ВиК Он-лайн” на страницата на “ВиК” ЕООД – Пловдив www.vik.bg за
регистрация и получаване на фактури.
Декларирам, че получих екземпляр и/или съм запознат/а с Информационен лист за защита на личните данни на „ВиК” ЕООД-Пловдив.
Уведомен съм, че посочените от мен лични данни се обработват от “ВиК” ЕООД – Пловдив за сключване и изпълнение на договор
(Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите) или при преддоговорни отношения, изпълнение на нормативни
задължения, за легитимни интереси на администратора или на трета страна (съгласно чл. 6, параграф 1 б. „б” – „е” от Регламент
(ЕС) 2016/679 и указания на КЗЛД във връзка със случаите, когато не се изисква съгласие).
.

Дата: .............
гр. Пловдив

Съставил: .................................
/подпис, печат на фирмата/

Пловдив, бул. „Шести септември” 250, тел. +359 32 605 660, факс +359 32 626 403,
web: http://www.vik.bg, e-mail: vik@vik.bg

Списък на собствеността на водоснабдените обекти в сградата – Приложение стр. ...... от ......
No Собственик

ЕГН/ЕИК

Обект, вход,
етаж, апарт.

Документ за
собственост

Телефон

Електронна
поща
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14.
15.
16.
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19.
20.
Прилагам документи за собственост на всички обекти в сградата.
Декларирам, че съм съгласен/съгласна да ползвам услугата “ВиК Он-лайн” на страницата на “ВиК” ЕООД – Пловдив www.vik.bg за регистрация и получаване на фактури.
Декларирам, че получих екземпляр и/или съм запознат/а с Информационен лист за защита на личните данни на „ВиК” ЕООД-Пловдив.
Уведомен съм, че посочените от мен лични данни се обработват от “ВиК” ЕООД – Пловдив за сключване и изпълнение на договор (Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на
потребителите) или при преддоговорни отношения, изпълнение на нормативни задължения, за легитимни интереси на администратора или на трета страна (съгласно чл. 6, параграф 1 б. „б” –
„е” от Регламент (ЕС) 2016/679 и указания на КЗЛД във връзка със случаите, когато не се изисква съгласие).

Дата: .............
гр. Пловдив

Съставил: .................................
/подпис, печат на фирмата/

Пловдив, бул. „Шести септември” 250, тел. +359 32 605 660, факс +359 32 626 403,
web: http://www.vik.bg, e-mail: vik@vik.bg

