WNIOSEK O OPINIĘ O MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

WERSJA 1

Dotyczy nieruchomości: _________________________________________________________
ulica, nr, kod pocztowy, miasto

___________
nr działki

CZĘŚĆ A Dane
______________________________________________________
imię i nazwisko/ firma przedsiębiorcy

______________________________________________________
adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

________________________
telefon kontaktowy

________________________
e-mail

Pieczęć wpływowa

CZĘŚĆ B Rodzaj planowanego zamierzenia inwestycyjnego na w/w działce:
Proszę o wydanie opinii dotyczącej możliwości przyłączenia do sieci:

kanalizacyjnej sanitarnej *

wodociągowej*

dla poniższego obiektu:
projektowanego*

istniejącego*

o charakterze zabudowy:
dom jednorodzinny*

zabudowa mieszkalno-usługowa*

zabudowa wielorodzinna*

obiekty produkcyjne*

zabudowa mieszkaniowa*

inne____________________________*

CZĘŚĆ C Odbiór opinii:
pocztą*

osobiście*
Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13. ustęp 1 i 2 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) zwane dalej RODO:
1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo, zwana dalej IDI.
2. Dane osobowe klienta przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, w szczególności
wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1437), a także związanych z
rozpatrywaniem wniosku o opinię o możliwości przyłączenia do sieci.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest art. 6 ust. 1 pkt c, f RODO.
4. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi Administratorowi kontakt z klientem w celu zawarcia umowy. Wskazane w niniejszym ustępie dane nie będą
wykorzystane w innych celach, niż realizacja usług. Zgoda na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu może być w każdej chwili wycofana poprzez złożenie pisemnego wniosku do
Administratora.
5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość realizacji wniosku o opinię o możliwości przyłączenia do sieci.
6. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami.
7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient może skorzystać ze wskazanych uprawnień
w Biurze Obsługi Klienta, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.
8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na mocy prawa lub takimi, z którymi administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych IDI. możliwy jest za pomocą adresu e-mail: wodociagimichalowo@gmail.com lub listownie na adres siedziby Administratora.

______________________

_________________

czytelny podpis oraz
w przypadku przedsiębiorców firmowa
pieczątka

miejscowość, data

_____

* zaznaczyć odpowiednie pole wstawiając znak X w kratce
WODOCIĄGI MICHAŁOWO
ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo
tel. 665 855 058, e-mail: wodociagimichalowo@gmail.com
www.wodociagimichalowo.pl

