- 1/2 Data:

Zlecenie dokonania odbioru technicznego – końcowego dla
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej*

Wnioskodawca
Imię i nazwisko/nazwa firmy* ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Tel. kontaktowy ………………………………………….. Adres e-mail …………………………………………...
Zwracam się o przyjęcie zlecenia na dokonanie odbioru technicznego – końcowego sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej* zlokalizowanej w miejscowości ................................
przy ul. …………………………................. na dz. nr ..............................................................................
Projekt sieci wodociągowej z ø…............[mm]/ kanalizacji sanitarnej* ø…............[mm] został
wykonany na podstawie warunków technicznych z dnia ...................................................................
nr ......................................................................................................................................................
i uzgodniony przez „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. z dnia .........................................................
nr ......................................................................................................................................................
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej* została wykonana przez: ...................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(nazwa, adres, tel.)

W załączeniu dokumenty:**







Geodezyjna inwentaryzacja
i kartograficznego.

powykonawcza

przyjęta

do

państwowego

zasobu

geodezyjnego

Szkic polowy – geodezyjny (wykonany przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia).
Protokół potwierdzający przywrócenie do należytego stanu i porządku terenu nieruchomości, w których
zlokalizowana jest sieć.
Zlecenie – karta pracy z odpowiedniej terytorialnie jednostki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
(RDG w Kłaju).
Inne: ...............................................................................................................................................................................

( )

* niepotrzebne skreślić
)
** odpowiednie zaznaczyć
________________________________________________________________________________________________
(
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- 2/2 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych w przedmiotowym wniosku danych osobowych, zgodnie z treścią
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 – RODO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Droga
Królewska 27, w Niepołomicach. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska – biuro@personal-data.pl.
Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków Spółki wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Niepołomice” przyjęty uchwałą Rady Gminy w Niepołomicach nr XXIX/408/17 z dnia 30 marca 2017 r.
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym przez Panią/Pana odbiorcom; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie, w szczególności: obsłudze prawnej, informatycznej, świadczącej usługi
doradcze, producentom oprogramowania. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane będą przetwarzane przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikających z przepisów prawa lub inne ważne względy
interesu publicznego. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w niniejszym formularzu jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Niepodanie
danych będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia usług.

….……………………………………………………
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

…………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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