Zakład Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z o.o.
NR 4(B)

WNIOSEK O

WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
NA CZAS BUDOWY

INWESTOR
Imię i Nazwisko
lub Nazwa
NIP, REGON
Adres
zamieszkania
lub siedziba (Ulica,

N I P

R E G O N

nr, Kod, Miejscowość)

Tel.
e-mail
Adres korespondencyjny / PEŁNOMOCNIKA
(wskazać gdy jest inny niż zamieszkania lub siedziby)

Imię i Nazwisko
Ulica, nr, Kod,
Miejscowość,
Tel.
e-mail

Proszę o włączenie przyłącza*, wykonanego zgodnie z ………………………………………………..……… z dnia ....………………………

□ do sieci wodociągowej
□ do sieci kanalizacji sanitarnej
na czas budowy dla nieruchomości:
Ulica, nr

/

Nr działki

O B R Ę B

Załączniki:
- 1 egz. planu sytuacyjnego uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci,
- 1 egz. szkicu polowego, powykonawczego przyłącza,
- pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania Inwestora.
Klauzula informacyjna dla umów
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) informujmy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice;
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – biuro@zgkczernica.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz
w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

………………………………………………………………….

*odpowiednie zaznaczyć

data i czytelny podpis inwestora / pełnomocnika

ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 71 318 01 73
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918

