Formularz nr 1
Inwestor/Wnioskodawca
Zabierzów, dnia …………………………..
………………………………………………
Imię i nazwisko / Firma

………………………………………………
Adres zameldowania

………………………………………………

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 38
32-080 Zabierzów

Numer telefonu

WNIOSEK
o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej*
Proszę o podanie warunków technicznych o możliwości przyłączenia wodociągowego
i kanalizacyjnego dla projektowanego / istniejącego/* obiektu.
Obiekt: ................................................................................... o pow. użytkowej .............m2
( podać charakter zabudowy )

w miejscowości .......................................................... przy ul ................................................
( adres zabudowy )

( ulica , nr budynku, nr działki)

Przeznaczenie wody do celów ................................................................................................
Obiekt posiada ................................. lokali z urządzeniami zasilanymi w wodę i urządzeniami
sanitarnymi do odprowadzania ścieków.
Rodzaj i przeznaczenie lokali w obiekcie: ...............................................................................
Wnioskodawca będzie prowadził/nie będzie prowadził/* w w/w obiekcie działalność
gospodarczą
Ilość zatrudnionych pracowników: .................. osób/*.
Zapotrzebowanie wody wynosi: ........................................... m3/dobę.
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody / odprowadzenia ścieków /*........................
Dodatkowe informacje Inwestora o obiekcie: ...........................................................................
......................................................................................................................................................
Odbiór warunków: osobisty /poczta *
W załączeniu przedkładam:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 z proponowaną lokalizacją obiektu.
2. Kserokopia tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO (Klauzula informacyjna na odwrocie)
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, ul. Kolejowa 38 numer KRS 0000021889 w celu
świadczenia usług.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Mam świadomość,
że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

/* - niepotrzebne skreślić

....................................................
(Podpis Inwestora /Wnioskodawcy)

Formularz nr 1
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z
o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 38, zwany dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Inspektorem

danych

osobowych

Administratora

jest

Łukasz

Nabagło

e-mail:

l.nabaglo@zabierzow.com.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procedowania wniosku o przyłączenie do sieci
wod-kan oraz zawarcia i realizacji umowy na dostawę i odbiór ścieków,
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dn. 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2017
poz. 328 i 1566) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku odmowy podania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

przenoszenia danych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego, Organem nadzorczym w stosunku do PUK
Zabierzów Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane,
od przepisów prawa, a także zgód i innych Pani/Pana oświadczeń.

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.zabierzow.com.pl

