Wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia do sieci wod.- kan. budynków jednorodzinnych

Wnioskodawca

Wojkowice, dnia...................................

Imię i Nazwisko................................................................................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Dot. posesji nr ............................. przy ul. ........................................................................ dz. nr...................................
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci: *

 wodociągowej - zapotrzebowanie wody -......................(m /miesiąc)
 kanalizacji sanitarnej - ilość ścieków -..........................(m /miesiąc)
 kanalizacji deszczowej - ilość ścieków -........................(l/s)
Budynku:
 istniejącego
 projektowanego
3

3

Rodzaj zabudowy:



jednorodzinna




rozbudowa, nadbudowa
inne......................................................

Czy posesja posiada ujęcie wody własnej?  TAK

 NIE

Dodatkowe informacje o inwestycji:........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem:

 właścicielem posesji,
 współwłaścicielem - udział:.......................
 zarządcą,
 dzierżawcą
Odbiór warunków :  OSOBIŚCIE  ODESŁAĆ POCZTĄ
W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku warunki zostaną odesłane pocztą.

Podpis Wnioskodawcy (czytelny).......................................................

W załączeniu:
1. mapa do celów projektowych/ zasadnicza.
2. oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.
3. pełnomocnictwo ( osoba działająca w imieniu inwestora).*
*niepotrzebne skreślić.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.nr 119) [dalej RODO] informuje,
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojkowickie Wody Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu,
z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ul. Długosza 27 [dalej: Spółka]. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych,
z którym można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@wojkowickiewody.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne i wymagane przez Spółkę w celu realizacji wniosku
zmierzającego do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest
brak możliwości realizacji wniosku, a następnie zawarcia i wykonania umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia przez Spółkę działań zmierzających do realizacji złożonego przez Pana/ Panią wniosku,
a następnie w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisów podatkowych i
z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń
lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki -art. 6 ust. 1 lit f
RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być/ będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym Spółce usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe;
b) operatorom pocztowym i kurierom;
c) bankom w zakresie realizacji płatności;
d) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
e) upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki, np. podwykonawcom;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia
usługi, w tym także przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającegoz
zawartej umowy.
6. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Spółkę, jednak nie dłuższy niż 10 lat od chwili rozwiązania/ wygaśnięcia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub
elektroniczną.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

…………………………………………………
Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacją
podpis

