WNIOSEK O WYDANIE
WARUNKÓW TECHNICZNYCH
przyłączenia obiektu budowlanego do
zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej

ul. 1 Maja 6,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 08 88,

data
wpływu:

DANE INWESTORA

1. Imię i Nazwisko/ pełna nazwa firmy…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......
2. Adres zamieszkania/adres siedziby…...………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......
DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.Rodzaj istniejącego/projektowanego obiektu budowlanego………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...
2. Adres / lokalizacja obiektu budowlanego:
miejscowość, ulica nr domu ………………………………………………………………….
…………………………………………………..………………. nr geodezyjny działki………
3. Planowany termin : poboru wody…………………., dostawy ścieków…………………….
4. Wymagane ciśnienie wody w miejscu przyłączenia P = ………..[MPa]
5. Rodzaj ścieków:

□ ścieki bytowe

6 Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:

□ ścieki przemysłowe
□ tak

□ nie

Załączniki:
1. aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000
2. analiza laboratoryjna ścieków (w przypadku dostawców przemysłowych ścieków)
3.…………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………

Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Usługodawca informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Zakład Wodociągów,
Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. o.o., ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, tel. 086 275 08 88, email: zwkiecwm.ceti.pl .
2. Dane osobowe Wnioskodawcy są zbierane i przetwarzane w celu weryfikacji
możliwości przyłączenia do sieci i dalej, na Pana/Pani żądanie, w celu realizacji
procesu przyłączenia do sieci ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe Wnioskodawcy mogą być udostępnione osobom upoważnionym przez
Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym
usługi informatyczne, prawne, doradcze i organizacyjne, a także organom
administracji publicznej, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,.
4. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a następnie okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających określony
przepisami prawa., a także okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w
zakresie przechowywania dokumentacji.
5. Wnioskodawcy przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i
przenoszenia lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
osobowych.
6. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że Administrator naruszył
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Dane osobowe Wnioskodawcy nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
8. Podanie danych przez Wnioskodawcy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
rozpatrzenia niniejszego wniosku.

…………………………………………..
data:
miejscowość
podpis

