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Aneks 

z dnia ……………………… 

do Umowy nr ……………………………………….. 

z dnia ……………………. 

zawarty w Kościanie, pomiędzy: 

1) spółką Wodociągi Kościańskie sp. z .o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan, zarejestrowaną w 

Sądzie Rejonowym – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448261, o kapitale zakładowym 

10.600.000,00 PLN, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 6981836013, 

reprezentowaną przez : 

Prezesa Zarządu Pana Dawida Borkowskiego, 

zwaną dalej Spółką lub Stroną 

a 

2) ...................................................................., właścicielem/zarządcą nieruchomości/lokatorem  

zamieszkałym/łą w ……………………………………… przy ul. ………………………………….….., nr dom…….., 

nr lokalu (mieszkania) …… NIP/PESEL ………………………….. reprezentowanym przez 

…………………………………….. zwanym/ą w dalszej części Odbiorcą usługi lub Stroną, 

adres do korespondencji:  …………………………………………………………………………………………………, 

o następującej treści: 

w związku z uruchomieniem przez Spółkę platformy informacyjnej, działającej na zasadzie bramki SMS-

owej, w celu udoskonalenia świadczonych przez Spółkę usług i umożliwienia Odbiorcy usług 

uzyskiwania informacji w związku ze świadczonymi usługami, Strony postanawiają : 

§ 1 

1. Spółka w ramach uruchomionej platformy informacyjnej, działającej na zasadzie bramki SMS-

owej, może przekazywać Odbiorcy usług w szczególności następujące informacje o: 

a) przerwach w dostawie wody, 

b) zastępczych punktach pobrania wody, 

c) wystawionej fakturze lub rachunku z tytułu świadczonych usług na rzecz Odbiorcy usług, 

d) nieopłaconej przez Odbiorcę usług fakturze lub nieuregulowanym rachunku, 

e) odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego 
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f) odczytach wodomierzy lub braku możliwości dokonania odczytu wodomierza w 

określonym terminie. 

2. Przekazywanie informacji, o których mowa w ust.1 ma charaker poglądowy i następuje w 

sposób dobrowolny oraz bezpłatny, w miarę możliwości technicznych Spółki. 

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1. 

Spóka nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje, wynikające z przyczyn technicznych 

lub przekazywane na podstawie uzysanych przez Spółkę nieprawdziwych danych. 

4. Przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1 odbywa się poprzez tekstową wiadomość 

SMS lub multimedialną wiadomość MMS, wysłaną przez Spółkę na numer telefonu podany 

przez Odbiorcę usługi w § 2 ust. 1 lit. a). 

5. Przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczy określonej § 2 ust. 1 lit b) 

nieruchomości. 

6. Odbiorca usługi oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Spółki, o których 

mowa w ust. 1. Odbiorca usługi może w każdym momencie złożyć oświadczenie o cofnięcu 

zgody na otrzymywanie informacji, o których mowa w ust. 1, w formie pisemnej zastrzeżonej 

pod rygorem nieważności. 

7. Spółka może, bez podania przyczny i bezterminowo, zaprzestać przekazywania informacji, o 

których mowa w ust. 1. Zaprzestanie przekazywania informacji nie wpływa na prawa i 

obowiązki Stron wynikające z umowy nr ............................................... z dnia............................ 

§ 2 

1. Odbiorca usług wskazuje : 

a) nr tel : ................................ – jako numer telefonu, na który Spółka może presyłać informację, 

o których mowa w § 1 ust. 1, 

b) ulica ........................................, nr domu ....., nr lokalu ..... – jako nieruchomość, której dotyczyć 

mają przekazywane przez Spółkę informację, o których mowa w § 1 ust. 1.  

2. Odbiorca usługi oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z numeru telefonu wskazanego 

w ust. 1 lit. a) i posiada prawo do wskazania tego numeru celem otrzymywania informacji, o 

których mowa w § 1 ust. 1. 

3. Odbiorca usługi ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności 

za wskazanie numeru telefonu, którym nie może swobodnie dysponować. Za naruszenie praw 

osób trzecich, wskutek podania nieprawdziwych danych, a w tym numeru telefonu, i 

przekazywanie przez Spółkę informacji, o których mowa w § 1 ust. 1 osobom nieuprawnionym 

lub nie wyrażającym zgodę na uzyskiwanie informacji, odpowiedzialność ponosi Odbiorca 

usługi. 
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§ 3 

1. Przekazywanie przez Spółkę informacji, o których mowa w § 1 ust. 1, dla Odbiorcy usługi może 

być dokonywane maksymalnie w terminie do dnia obowiązywania umowy nr 

......................................................................... z dnia .................................................................. 

2. Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy nr ............................................. z dnia  ........................... lub 

odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron powoduje, że Spółka nie będzie przekazywać 

informacji, o których mowa w § 1 ust. 1. 

§ 4 

1. Spółka oświadcza, że otrzymane od Odbiorcy uług dane, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) i 

b), wykorzystywane będą i przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu przekazywania 

Odbiorcy usługi informacji, o których mowa w § 1 ust. 1. Spółka może przetwarzać dane, o 

ktorych mowa w zdaniu poprzednim w dowolny sposób, niezbędny do przekazywania 

informacji Odbiorcy usugi, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, a w szczególności poprzez 

wprowadzenie ich do systemu teleinformatycznego, zapisywanie na wszelkich nośnikach 

danych, itp. 

2. Spółka może udostępniać dane, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) i b), podmiotom lub osobom 

trzecim wyłącznie w celu umożliwienia przekazywania Odbiorcy usługi informacji, o których 

mowa w § 1 ust. 1. 

3. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) i b) pozostają zabezpieczone przez Spółkę przed 

nieuprawnionym dostępem do nich przez podmioty lub osoby trzecie. 

4. Spółka oświadcza, że dane, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) i b) będą przetwarzane lub 

wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie w okresie obowiązywania umowy nr 

.................................................................................. z dnia ......................................................... 

§ 5 

Odbiorca usługi wyraża zgodę na : 

a) otrzymywanie informacji, o których mowa w § 1 ust. 1, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, telefonicznej, teleinformatycznej, itp. – w szczególności przy użyciu 

automatycznych systemów wywołujących – na numer telefonu wskazany w § 2ust. 1 lit. a), 

b) utrwalanie, zapisywanie, modyfikowanie, przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie 

danych przez Spółkę, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) i b), dla celów przekazywania Odbiorcy 

usług informacji, o których mowa w § 1 ust. 1. 
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§ 6 

1. Niniejsze postanowienia nie mają wpływu na treść umowy nr ................................................... 

z dnia ..............................................., które pozostają wiążące dla Stron. 

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego aneksu okazało się nieważne, 

niewykonalne lub bezskuteczne, nie ma to wpływu na ważność, wykonalność lub skutecznośc 

umowy nr ................................................ z dnia ......................................., która pozostaje w 

mocy i nie może być z tego powodu rozwiązana przez którąkolwiek Stronę. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2, Strony dołożą starań celem 

zastąpienia nieważnego, niewykonalnego lub bezskutecznego postanowienia, 

postanowieniem, którego charakter i zakres będzie możliwie najbardziej zbliżony do 

postanowienia zastępowanego. 

§ 7 

Aneks został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

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

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.                            Odbiorca 


