WNIOSEK O PRZYJĘCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
DOWOŻONYCH DO STACJI ZLEWNEJ
WERSJA 2
Wnioskuję o wydanie zgody na przyjęcie deklarowanej ilości nieczystości ciekłych
przez Oczyszczalnię: Bagniuki/Michałowo*

CZĘŚĆ A Dane
______________________________________________________
imię i nazwisko/ firma przedsiębiorcy

______________________________________________________

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

________________________

telefon kontaktowy

________________________
e-mail

ADRES DO DORĘCZANIA FAKTUR I KORESPONDENCJI
______________________________________________________

Pieczęć wpływowa

imię i nazwisko/ firma przedsiębiorcy

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

____________________________
e-mail

CZĘŚĆ B Wykaz pojazdów asenizacyjnych dostarczających nieczystości
1. ____________________________________________________________________________
marka pojazdu

numer rejestracyjny

pojemność beczki m3

marka pojazdu

numer rejestracyjny

pojemność beczki m3

2. ____________________________________________________________________________
CZĘŚĆ C Rodzaj dostarczanych nieczystości ciekłych
1. Ścieki bytowe

______________________________
deklarowany limit miesięczny w m3

2. Ścieki bytowe z kabin sanitarnych

______________________________

deklarowany limit miesięczny w m3

3. Osad z przydomowej oczyszczalni ścieków

______________________________
deklarowany limit miesięczny w m3

4. Przemysłowe

______________________________

deklarowany limit miesięczny w m3

CZĘŚĆ D Dane producenta ścieków przemysłowych
______________________________________________________________________________
firma przedsiębiorcy, adres siedziby (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

______________________________________________________________________________
rodzaj prowadzonej działalności

______________________________________________________________________________

wielkość produkcji ścieków i prognozowana częstotliwość dostarczania ścieków (liczba pojazdów /miesiąc)

_____

* właściwe podkreślić
WODOCIĄGI MICHAŁOWO
ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo
tel. 665 855 058, e-mail: wodociagimichalowo@gmail.com
www.wodociagimichalowo.pl

CZĘŚĆ E Odbiór decyzji pozytywnej/negatywnej dotyczącej o możliwości
przyjęcia nieczystości płynnych
osobiście*

pocztą*

CZĘŚĆ F Podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do
stacji zlewnych
W przypadku decyzji pozytywnej zostaniesz powiadomiony w formie
pisemnej o możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych a także o
konieczności dostarczenia do WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO aktualnej
decyzji pozwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w treści
zezwolenia powinna być wskazana nazwa oczyszczalni ścieków.
Odbiór umowy na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej
osobiście*

pocztą*

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 jest Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo, zwana
dalej IDI.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku
3. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem w celu
realizacji wniosku. Wskazane w niniejszym ustępie dane nie będą wykorzystane w innych celach, niż realizacja wniosku. Zgoda na
przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu może być w każdej chwili wycofana poprzez złożenie pisemnego wniosku do
Administratora.
4. Podanie pozostałych danych osobowych wskazanych w zleceniu jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku i weryfikacji
tożsamości Pani/Pana.
5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Pani/Pan może skorzystać ze wskazanych uprawnień w Biurze Obsługi Klienta, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub
listownej.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów
IT;
2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek
9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych IDI możliwy jest za pomocą adresu e-mail: wodociagimichalowo@gmail.com.

Michałowo, dn.

____________

______________________
czytelny podpis oraz
w przypadku przedsiębiorców firmowa
pieczątka

_____

odpowiednie zakreślić
WODOCIĄGI MICHAŁOWO
ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo
tel. 665 855 058, e-mail: wodociagimichalowo@gmail.com
www.wodociagimichalowo.pl

