STRONA 1/1
Data wpłynięcia wniosku:
(wypełnia "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy
Kapitał Zakładowy 43.606.500,00 PLN

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy
wody i/lub odbioru ścieków

1. DANE INWESTORA
(drukowanymi literami)
Imię i Nazwisko / Nazwa:

2. DANE PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI JEST USTANOWIONY)
(drukowanymi literami)
Imię i Nazwisko / Nazwa:

Adres zamieszkania / siedziba:

Adres zamieszkania / siedziba:

Kontakt:

Kontakt:

e-mail:

e-mail:

nr telefonu:

nr telefonu:

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania / siedziby):

3. PROSZĘ O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I/LUB ODBIORU ŚCIEKÓW * DLA NASTĘPUJĄCEGO OBIEKTU:
budynek mieszkalny
jednorodzinny

budynek mieszkalny
wielorodzinny

inny ……..…………………...……………………
(podać rodzaj obiektu):

4. ADRES PODŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI:
Kod pocztowy, poczta

Miejscowość

Ulica

Nr działki

Załączniki
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji
sanitarnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika
Inne: ………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Odbiór zapewnienia lub braku zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków
Odesłanie wersji elektronicznej na adres e-mail
Odbiór osobisty
Odesłanie pocztą
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych jest: „Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy.
2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych będą dostępne
w zakładce kontakt na stronie www.wodgluch.pl oraz pod adresem e-mail: iod@wodgluch.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane mogą być ujawniane wykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora danych.
5. Dane będą przechowywane przez okres do 7 lat od daty złożenia wniosku.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania odpowiedzi na wniosek.

….……….……….……………………………………
(czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

proszę zaznaczyć właściwe

