ZWIK Sp. z o.o. 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 , DRUK 1 obowiązuje od 01.08.2018r.

Pełnomocnik

Wnioskodawca (Właściciel /współwłaściciel/ Inwestor)








………………………………………………
………………………………………………

imię i nazwisko / firma

adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy

imię i nazwisko / firma

………………………………………………
………………………………………………
adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy

………………………………………………

nr telefonu

nr telefonu

( PESEL/ NIP )

Adres korespondencyjny :

………………………………………………………………………………………………………………..
ulica, miejscowość, kod pocztowy
ADNOTACJE URZĘDOWE
Numer wątku :

………………. / 20…..

l.dz ./ data wpływu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Radziszowska 11 , 32- 050 Skawina
Dekretacja :

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA
WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
Proszę o podanie
 warunków technicznych
 prolongowanie warunków technicznych
l.dz. …………/TT/…….….. z dnia ………………..
 zmianę warunków technicznych
l.dz. …………/TT/…….….. z dnia ……….………..
o możliwości :
 doprowadzenia wody
 odprowadzenia ścieków
dla  projektowanego  istniejącego obiektu:
(podać charakter zabudowy zaznaczając odpowiedni kwadrat)
 Dom jednorodzinny..............................................................................................................................
 Zabudowa wielorodzinna ....................................................................................................................
 Zabudowa jednorodzinna.....................................................................................................................
 Zabudowa usługowa (pawilony handlowe kioski itp.).........................................................................
 Zabudowa mieszkalno-usługowa ........................................................................................................
 Obiekty produkcyjne (określić charakter działalności)........................................................................
 Nadbudowa, rozbudowa, dobudowa obiektu (modernizacja, remont, adaptacja itp. określić
kondygnację)........................................................................................................................................
 Rozdzielenie instalacji wodociągowej na zewnątrz budynku...............................................................
 Inne........................................................................................................................................................
w miejscowości ................................................... ulica.........................................................................................
działka(i) nr ...........................................................................................................................................................
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Zapotrzebowanie wody wynosi:
cele socjalno-bytowe ..........................................m3/miesiąc
inne cele

..............................................................................

W przypadku braku miejskiego uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na wysokości nieruchomości
proszę o podanie informacji technicznej o możliwości rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dodatkowe informacje Inwestora:

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

W załączeniu przedkładam:





mapę syt.-wys. skala 1:500 , 1:1000
oświadczenie dotycz. tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości
pełnomocnictwo Inwestora / Właściciela
inne dokumenty ...............................................................................................................................

Informację techniczną :
 Proszę o przesłanie pocztą na adres korespondencyjny
 Odbiorę osobiście w Dziale Technicznym

UWAGI DZIAŁU TECHNICZNEGO :

_____________


właściwe zaznaczyć
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskodawcy w sprawie realizacji wydania informacji technicznej o możliwości doprowadzenia
wody i odprowadzenia ścieków.
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuje się, co następuje.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie
(zwany dalej ZWiK Sp. z o.o.), ul. Radziszowska 11, KRS Nr 0000296154, telefon nr (12)276-12-89, adres e-mail biuro@zwik.skawina.pl, fax nr (12) 27621-65
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w ZWiK Sp. z o.o : adres e-mail iod@zwik.skawina.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu realizacji niniejszego wniosku.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej w celach, które wynikają z obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które
na podstawie umów zawartych z administratorem danych osobowych – ZWiK Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres jaki jest niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 3, a po tym czasie przechowywane
w bazie danych ZWiK Sp. z o.o.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3) prawo usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych.
7. Ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a ich podanie jest
dobrowolne. Niepodanie danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
10. Decyzje w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

Skawina , dn . ................20 ...... r.

...........................................................................
podpis
Inwestora / Wnioskodawcy / Pełnomocnika

Informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków wydawana jest w kolejności
wpływu do Działu Technicznego w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Termin wydania
informacji technicznej liczony jest od daty dostarczenia wszystkich potrzebnych materiałów i dokumentów do
wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
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