Wniosek o wydanie zaświadczenia o podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci
wodociągowej lub i kanalizacyjnej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

T/047/18

WNIOSKODAWCA:
Myszków, dn .................................
….......................................................................
imię i nazwisko

….......................................................................
adres do korespondencji

….......................................................................
nr PESEL

….......................................................................
telefon kontaktowy(1)

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyłączenie budynku / działki
budowlanej*

do

miejskiej

sieci

wodociągowej

/

kanalizacyjnej*

położonej

w

Myszkowie

przy ul. …............................................ działka o nr ewidencyjnym: ….................................
Oświadczam że jestem:

właścicielem/współwłaścicielem posesji; dzierżawcą; zarządcą; upoważnionym (pisemnie)

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 Pani/Pana 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 pisząc na adres Zakładu lub e-mail: bok@zwik-myszkow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku – podst. prawna art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych w oparciu o przepisy
obowiązującego prawa
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy natomiast po tym okresie w oparciu o prawnie uzasadniony
interes administratora danych osobowych
6. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony 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.

...............................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. ..........................................................................…

Informacja o nieruchomości

ID Posesji: __ __ __ __ __ __

Zadłużenie posesji: ..............................

Uwagi: …........................................................................................ nr umowy: …........................................
*) niepotrzebne skreślić

1) podanie nr telefonu jest dobrowolne ma na celu usprawnienie kontaktu z klientem

