Data wpływu zlecenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
57-220 Ziębice ul. Wałowa nr 51
NIP 8871646063 regon 891336840 KRS 47290

Wniosek-zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej
dotyczącej przyłącza do sieci wodociągowej* i/lub
kanalizacyjnej*

Nr dziennika

I. ZLECENIODAWCA
Imię i nazwisko / pełna nazwa

Adres zamieszkania / siedziba
Kod, miejscowość
NIP

Telefon

II. INWESTOR (jeśli inny jak wyżej)
Imię i nazwisko / pełna nazwa

Adres zamieszkania / siedziba
Kod, miejscowość
NIP

Telefon

III. RODZAJ PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA
wodociągowe

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

IV. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
budynek istniejący

budynek projektowany

Opis obiektu budowlanego (budynek mieszkalny: jednorodzinny, dwulokalowy, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej,
wielorodzinny, usługowy, handlowy, biurowy, zakład produkcyjny, obiekt użyteczności publicznej itp.– podać jaki):

V. ADRES INWESTYCJI
Miejscowość
Ulica
Nr budynku

Nr działki

W załączeniu:
dwa egzemplarze dokumentacji technicznej
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości
potwierdzona przez projektanta kopia mapy do celów projektowych z naniesioną trasą przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* dołączona do każdego egzemplarza dokumentacji technicznej
uzgodnienie z właścicielem terenu przebiegu projektowanego przyłącza
Wyjaśnienie:
oznaczyć właściwe

*

niepotrzebne skreślić

...........................................
Miejscowość, data

……………………………….
Czytelny podpis Wnioskodawcy
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Wniosek-zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej
dotyczącej przyłącza do sieci wodociągowej* i/lub
kanalizacyjnej*

Informacja
o przetwarzaniu
danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem danych osobowych Klienta jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ziębice ul. Wałowa 51. Dane kontaktowe do ZWiK Sp. z o.o.: sekretariat@zwik-ziebice.pl.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi administratora wynikającymi z
potrzeby realizacji przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.).
3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane bezterminowo jako składnik uzgadnianej dokumentacji.
4. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
1) współpracującym ze ZWiK dostawcom systemów IT, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności ich działania;
2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji przedmiotu złożonego wniosku-zlecenia.
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