
WNIOSEK O DOKONANIE ODBIORU TECHNICZNEGO 

 
Proszę o dokonanie odbioru technicznego sieci/przyłączy* wodociągowej/kanalizacyjnej* dla  inwestycji: 

 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 

 

zlokalizowanej w ………………………………………………... ………………..dz. nr ...……................................... 

 
Sieć / przyłącze* zostało wykonane przez ...……………………………………………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                System gospodarczy / nazwa firmy 

 

Sieć / przyłącze* zostało wykonane na podstawie dokumentacji projektowej …………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić         numer uzgodnienia oraz data uzgodnienia  

 

Numer umowy na dostawę wody i odbiór ścieków……………………………….………z dnia ……………………... 
          numer umowy  

 

Długość sieci / przyłącza wodociągowego…………………[mb] przyłącza kanalizacji sanitarnej…………..........[mb] 
                                                                                                               należy podać długość                                                                                                      należy podać długość                                                   

W załączeniu: 

 

......................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................... 
 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej nr 55A zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej nr 55A. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w każdej sprawie dotyczącej prze 

twarzania Pani/Pana danych osobowych :  tel. :  74-851-59-80, e-mail :  inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw : 
a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z zakresu rachunkowości 

(art. 6 ust 1 lit. c RODO), 

b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), 

c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i 

ewentualnym dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f  RODO), 
d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art. 6 ust 1 lit. a RODO) 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji 

umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.  
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania 

Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. : 

–  do czasu realizacji umowy 
– do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

– do czasu cofnięcia zgody. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 
 

 

…………………………………………… 
             czytelny podpis wnioskodawcy 

WNIOSKODAWCA 
 

......................................................................................................................... 
(IMIĘ, NAZWISKO WŁAŚCICIELA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA) 

 
......................................................................................................................... 

(ADRES: ULICA, NR DOMU,  MIEJSCOWOSĆ, KOD POCZT) 

 
......................................................................................................................... 

(TELEFON KONTAKTOWY) 

 

INWESTOR 
 

......................................................................................................................... 
(IMIĘ, NAZWISKO WŁAŚCICIELA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA) 

 

......................................................................................................................... 
(ADRES: ULICA, NR DOMU,  MIEJSCOWOSĆ, KOD POCZT) 

 

              ………………………………….……………, dnia.......................................... 

 

 

 

 

ŚWIDNICKIE GMINNE  

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 

BYSTRZYCA DOLNA 55a 

58-100 ŚWIDNICA 

 

mailto:inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl

