
DANE PODMIOTU UPRAWNIEGO DO WYKONANIA USŁUGI                                                          Myszków, dn. …............................

  ….......................................................................

  ….......................................................................

  ….......................................................................

Oświadczam, że zostało mi powierzone przez …..........................................................................................

zamieszkałego przy ulicy…................................................................ w …..................................................

wykonanie robót wod-kan. na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Myszkowie przy ulicy:(ulica i nr działki)

    

 .…......…......................................................................…..................................... o następującym zakresie:

…....................................................................................................................................................................

 Zlecone prace wykonam zgodnie z : (zaznaczyć właściwe pole )

 Dokumentacją projektową opracowaną przez: ..........................................................................................

 i uzgodnioną przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie w dniu: …................... nr uzgodnienia ….....................

 Warunków technicznych wykonania przyłącza wydanych przez ZWiK Sp. z o.o. w dniu: …................... 

Wniosek zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych przedmiotowego
przyłącza został złożony w: (proszę zaznaczyć jeden z poniższych podmiotów w którym dokonano zgłoszenia –  zgłoszenie jest obowiązkowe) : 

 Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Myszkowie w dniu: ….......................

 Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Myszkowie w dniu: ..........................

 Telefon kontaktowy z osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót:  .....................................................

Oświadczam, że znane mi są branżowe przepisy dotyczące wykonawstwa robót, jak również przepisy obowiązującego
prawa budowlanego.  Zlecone  prace  zobowiązuje  się  wykonać zgodnie  z   dokumentacją,  a  konieczne  zmiany – wynikłe
w trakcie realizacji robót – uzgodnić poprzednio ze ZWiK  Sp. z o.o.  w Myszkowie oraz autorem projektu. Prowadzone prace
będą  prowadzone  przy  uwzględnieniu  wytycznych  określonych  w  informacji  dla  wykonawców  dotyczącej  wykonawstwa
przyłączy wod-kan dostępnej na stronie internetowej www.zwik-myszkow.pl oraz w siedzibie Zakładu. Wykonaną instalację
zgłoszę  bezpośrednio  po  wykonaniu  do  odbioru  technicznego,  zabezpieczając  ją  przed  możliwością  poboru  wody  bez
zamontowanego wodomierza.

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  okres  od momentu  nawiercenia  (w przypadku przyłącza wodociągowego)  lub
włączenia do kanału ściekowego (w przypadku przykanalika sanitarnego) do odbioru technicznego nie może być dłuższy niż
8 tygodni oraz, że w przypadku przekroczenia tego terminu ZWiK w Myszkowie może podjąć działania mające na celu odcięcie
dopływu wody lub/i zaślepienie przykanalika sanitarnego.

Nawiercenie na wodociągu oraz wszystkie odbiory w tym te na otwartym wykopie należy obowiązkowo
uzgadniać ze  ZWiK Sp. z o.o. z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 w skrócie RODO) informujemy, że:
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. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku – podst. prawna art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia;
4. odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych z którymi współpracuje ZWiK Sp. z o.o. w oparciu o przepisy obowiązującego prawa;
5. Pani/Pan/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji niniejszego wniosku oraz do celów archiwalnych przez okres określony w obowiązującymi przepisami prawa;
6.  posiada Pani/Pan/Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania (poprawiania lub uzupełniania),  usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem,  wniesieniem żądania
ograniczenia przetwarzania , sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym zakres przysługujących praw uzależniony jest od przesłanek prawnych uprawniających do
przetwarzania danych (przykładowo oznacza to, że jeżeli przepisy obowiązującego prawa wymagają przechowywania danych przez określony czas dane nie będą one mogły być niezwłocznie usunięte) ;
7. posiada Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzane narusza przepisy prawa;
8. dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, automatycznemu przetwarzaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9. 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 podanych danych osobowych w celu realizacji usługi określonej w niniejszym oświadczeniu.

 ...........................................................
  (podpis / pieczęć zleceniobiorcy)
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OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRAC WYKONANIA PRZYŁĄCZA

--- ADNOTACJIE ZWiK Sp.z o.o. w Myszkowie ---


