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WNIOSEK
o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenia warunków technicznych podłączenia do sieci wod – kan.

Proszę o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków na cele:
a) socjalno - bytowe w ilości : Qdmax - …………………………………….……. [m3/dobę]
lub ilość osób w proj./istniejącym budynku …………………………………...
b) technologiczne
c) p.poż.

w ilości : Qdmax - …………………………………….…… [m3/dobę]
ilości : Qdmax - ……………………………….………… [dm3/s]

dla inwestycji:..………………………………………………………………………………………………………………..
(np. budowa domu jednorodzinnego)

zlokalizowanej w ……………………………………………………...…….…………….. nr dz.………………………….
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr …………………………. wynikające z tytułu……………………………………………………………………

(własności, współwłasności, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót)

Nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą nr ………………………………….……………………………………….
Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje oraz złożone oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością są zgodne z prawdą oraz że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie niezgodności i
szkody z nich wynikłe.
W przypadku odmowy podłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne Wnioskujący ma prawo
wnieść odwołanie do organu regulacyjnego, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. C.K Norwida 34, 50-950 Wrocław.
W załączeniu mapa zasadnicza z zaznaczonym obiektem i granicami działki
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

