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Stan licznika / podlicznika

Podaj stan licznika i podlicznika

Dane dotyczące stanu licznika jak i podlicznika można przekazać nam:

Telefonicznie:
poniedziałek 10:00-18:00, wtorek – piątek 8:00 - 16:00.

Osobiście: Biuro Obsługi Klienta, ul. Rolnicza 244,Łomianki
poniedziałek - czwartek 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 15:00.

Pocztą Elektroniczną: jadwiga.weglowska@zwik-lomianki.pl
Uwaga! Prosimy o podanie adresu posesji oraz nazwiska, można także przesłać zdjęcie stanu
licznika, warto pozostawić również numer telefonu, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Przy użyciu formularza widocznego poniżej - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Poprzez e-BOK – należy zalogować się  do e-BOK   https://ebok.zwik-lomianki.pl za pomocą
formularza kontaktowego  wpisać stan licznika oraz podlicznika i wysłać wiadomość.

 

Formularz Stanu licznika

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018
r. obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia
2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych („RODO”). Administratorem Państwa danych
osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Łomianki.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz do
niepodleganiu profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: iod@zwik-lomianki.pl

Wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez administratora i
właściciela strony.

Nazwisko i Imię * Wymagane pole
Podaj stan licznika

mailto:biuro@wodociagmarecki.pl
https://ebok.zwik-lomianki.pl/
https://ebok.zwik-lomianki.pl/


Adres * Wymagane pole

Data odczytu licznika * Wymagane pole
 Wstaw datę do pola Data odczytu licznika

Numer Licznika * Wymagane pole

Stan Licznika * Wymagane pole

Numer Podlicznika 1

Stan Podlicznika 1

Numer Podlicznika 2

Stan Podlicznika 2

kontaktowy adres poczty elektronicznej * Wymagane pole

Telefon kontaktowy * Wymagane pole

UWAGI

Zabezpieczenie formularza * Wymagane pole
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Opcje strony
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