Oświadczenie o powierzeniu prac wykonania przyłącza
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

S/055/18

DANE PODMIOTU
UPRAWNIEGO DO WYKONANIA USŁUGI
…....................................................................
…....................................................................
NIP..................................................................
REGON...........................................................

Oświadczam, że zostało mi powierzone przez …............................................................................
zamieszkałego w …................................................... przy ulicy…...................................................
nr ….............. wykonanie robót wod-kan. na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Myszkowie
przy ulicy …......…........................................................... nr …............... o następującym zakresie:
…......................................................................................................................................................
Dokumentacja projektowa, obejmująca w/w zakres została opracowana przez:
…......................................................................................................................................................
i uzgodniona przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie w dniu …...........................................................
nr uzgodnienia …........................................................ .
Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za prowadzenia robót ..........................................................
Telefon kontaktowy ..........................................................................................................................
Nawiercenie, na wodociągu zlecam ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie*.
Oświadczam, że znane mi są branżowe przepisy dotyczące wykonawstwa robót, jak również przepisy
obowiązującego prawa budowlanego.
Zlecone prace zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją, a konieczne zmiany –
wynikłe w trakcie realizacji robót – uzgodnić poprzednio ze ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie oraz autorem
projektu.
Wykonaną instalację zgłoszę bezpośrednio po wykonaniu do odbioru technicznego,
zabezpieczając ją przed możliwością poboru wody bez zamontowanego wodomierza.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że czas od momentu nawiercenia (w przypadku przyłącza
wodociągowego) oraz włączenia do kanału ściekowego (w przypadku przykanalika sanitarnego) do odbioru
technicznego nie może być dłuższy niż 4 tygodnie oraz, że w przypadku przekroczenia tego terminu ZWiK Sp.
z o.o. w Myszkowie może podjąć działania mające na celu odcięcie dopływu wody lub/i zaślepienie
przykanalika.
Przyjmuje do wiadomości, że
zgodnie z art. 13. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1. administratorem moich danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w 42-300 Myszków przy ul. Okrzei 140, tel:034/313-20-11
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pisemnie na adres Zakładu lub e-mail: bok@zwik-myszkow.pl
3. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi – podst. prawna art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.
4. odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych w oparciu o przepisy obowiązującego prawa
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi /lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych
6. posiadam prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochronę danych osobowych
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niemożliwa przygotowanie umowy, a zatem również jej późniejszą realizację
związaną ze świadczeniem usługi
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi zgodnie z art.6 ust.1 lit.a w/w rozporządzenia.

Myszków, dnia …......................................

…...........................................................
(podpis zleceniobiorcy)

*) Dotyczy odbioru technicznego przyłącza wodociągowego,

