
До        Съгл. Чл.59 от ОУ 

Управителя на 

„Водоснабдяване и kанализационни услуги“  ЕООД Пазарджик  
    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА 
 

Платено с фактура №: ………………………. 

от дата:……/……/…………г. 
 

 

От........................................................................................................................................................ 

адрес за кореспонденция:............................................................................................................. 

телефон:......................................................................................... 

 

 

Желая да  бъде открита партида на новомонтиран водомер/и/ на 

адрес:.гр./с./.............................................................ул......................................................... 

ет…………ап…………. 

На името ............................................................................................................................., 

ЕГН.....................................,  

адрес по лична  карта: ...................................................................................................... 

  

Брой  обитатели:......................човека. Брой водомери:............   Дворно място:..................кв. м. 

 

Откриването на партида  е въз основа на  документ:……………………………………….. 

№……………………………от дата………………………………  

 

Заявявам, че водомерният възел е изпълнен в съответствие с нормативните изисквания и водомера е проверен 

и тариран съгласно Закона за измерванията. 

 

 

 

 

Абонатен номер:............................................ 
 

 

 



 

Уведомление по отношение на личните данни  
 

С настоящото „Водоснабдяване и kанализационни услуги“  ЕООД Пазарджик („ВиК“, „Ние“) предоставя 

информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани при сключване и изпълнение на 

търговски договори /вкл. устни, неформални/ и за изпълнение на наши нормативни изисквания при 

предоставяне на нашите услуги.  

Какви Ваши лични данни обработваме?  

Личните данни, които могат да бъдат обработени са следните: 

 Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес; 

 Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл);  

 Писма и електронни пощи, които получаваме от Вас при комуникацията ни; 

 Записи от видео камери, когато посещавате нашите административни обекти с цел охрана и 

осигуряване на сигурност; 

 Данни от документи за собственост, вкл. копие и други документи, нужни за предоставяне 

на нашите услуги. 

На какво основание обработваме Вашите лични данни? 

Обработването на Вашите данни е необходимо за: 

 Спазване на нормативни изисквания, напр. ЗУТ, Закон за счетоводството при издаване на фактури и 

др.; 

 Изпълнението на задължения по сключени договори; 

 Запазване на наш законен интерес. 

За какви цели ще използваме Вашите данни? 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на  договора и 

предлаганите услуги и при спазване на българското законодателство. Също така за изпращане на 

уведомления, свързани с нашите услуги, вкл. за предстоящи или неплатени вноски. 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни? 

ВиК зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Личните данни могат да бъдат разкрити 

единствено за спазване на договорни или законови задължения и при спазване на нормативните изисквания. 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? 

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани съгласно законоустановените срокове.  

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни 

При спазване на българското законодателство, имате всички приложими права спрямо личните Ви данни, 

обработвани от ВиК: достъп, коригиране, заличаване, ограничаване на обработването и др. 

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в 

Политиката за защита на данните на нашия уебсайт (https://www.vikpz.com/page/47/politica_ld.html). 

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице 

съответните предпоставки за това.  

 

Как да се свържете с нас? 

Можете да се свържете с нас на следния адрес:гр.Пазарджик,ул.“Втори януари“№6, ел. 

поща: office@vikpz.com телефон: 034 444 340 

 

Дата:...............................     С уважение:.................................. 

                  /подпис/ 

mailto:office@vikpz.com

