Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Muszynie
ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna
Tel./fax 18 471 41 97, 18 471 40 89
e-mail: sekretariat@pgk.muszyna.pl
www.pgk.muszyna.pl
____________________________________________________________________________________________________________________________________

……………..…………….…………

.................................................................................
Imię i nazwisko

Miejscowość, data

.................................................................................
Adres

.................................................................................
.................................................................................
Tel.

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN
Dotyczy posesji przy ul...................................................... w miejscowości ...................................... dz. nr .................
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci:


Wodociągowej – zapotrzebowanie wody .......................(m3/d) .............. (l/s)



Kanalizacji sanitarnej – ilość ścieków (m3/d)

Budynek:


Istniejący



Projektowany



Wielorodzinna

Rodzaj zabudowy:


Jednorodzinna



Inne ………………………

Dodatkowe informacje o inwestycji
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Budowa przyłącza na podstawie:

Oświadczam, że jestem:



Pozwolenia na budowę



Współwłaścicielem – udział



Zgłoszenia budowlanego



Zarządcą



Art. 29a Prawa Budowlanego



Dzierżawcą



Właścicielem posesji

Odbiór warunków:


Osobiście



Odesłać pocztą

W przypadku nieodebrania osobistego w terminie 30 dni od złożenia warunków zostaną one odesłane pocztą.
W załączeniu:


2 egzemplarze aktualnej mapy



...............................................................
..................................................
Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie wnioskach dla potrzeb niezbędnych do
zawarcia umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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)

..................................................
Podpis

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MUSZYNIE
W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz
zgodnie Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy Państwa, że:
I.

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie ul. Piłsudskiego 128;
33-370 Muszyna.

II.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem dorotasadowska@pgk.muszyna.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.

Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy zawartej
pomiędzy Tobą a Administratorem. Zgromadzone w wyniku podpisania wniosku dane osobowe nie są wykorzystywane do celów
marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

IV.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem oraz przez okres,
w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z niniejszym wnioskiem.

V.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.

VI.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:







VII.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Przetwarzanie Twoich danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem.

VIII.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie archiwizacji niniejszej umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie są przez
nas profilowane.

.............................................................
Podpis

