Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.
32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48
NIP: 628 19 77 964 REGON: 357188197
Tel: +48 (12) 283 25 07, E-mail: zukal@alwernia.pl

Alwernia, dn. ………………………………….

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
Imię i nazwisko/ nazwa firmy:
Adres stałego zamieszkania:
Adres do korespondencji:
Numer telefonu kontaktowego:
(za dobrowolną zgodą Wnioskodawcy)

REGON:

NIP:

Niniejszym zlecam wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków:
Dotyczy posesji w. ...............................................ul. .......................................nr .............. nr geod. działki .....................
oraz podanie warunków technicznych przyłączenia do sieci: **

□
□

wodociągowej – max. zapotrzebowanie wody -................(m3/d) ................(m³/miesiąc)
kanalizacji sanitarnej – max. ilość ścieków -..........................(m3/d)...............(m³/miesiąc)

Woda pobierana będzie na cele:**

□
□
□
□

Rodzaj ścieków:**

□
□
□

produkcyjne /określić jakie/
p. pożarowe
inne ..................................................................

produkcyjne
inne.....................................................................
bytowe

bytowe

Budynku / obiektu / :**

□ istniejącego

□

projektowanego

Rodzaj zabudowy:**

□
□

jednorodzinna

□
□
□

wielorodzinna:

W załączeniu: **

obiekty produkcyjne i usługowe,
rozbudowa, nadbudowa,
inne...................................................................

Sposób odbioru warunków przyłącza: **

□ 1 egzemplarz aktualnej mapy syt.- wys.

□

w skali 1:500

□ inne (wg potrzeb ) ...........................................................
□ Plan Zagospodarowania Działki
sprawdzono kompletność dokumentów
i poprawność wypełnienia wniosku

...........................................................
(Data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

□

odbiór osobisty w siedzibie ZUK Sp. z
o.o. – złożenia wniosku
przesłanie pocztą na adres korespondencyjny (list zwykły)

Oświadczam, że jestem:**

□
□
□
□
□

właścicielem posesji
współwłaścicielem- udział
....................................................
dzierżawcą
zarządcą
upoważniony

□

upoważnienie w załączeniu

.............................................................
(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić
** - odpowiednie zaznaczyć

Wniosek stanowi podstawę do wydania warunków technicznych przyłączenia i sporządzenia umowy o przyłączenie do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, która zostanie zawarta po uzupełnieniu potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów.
Wnioskodawca oświadcza, że:
– zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie;
– zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z niniejszym zleceniem zawartym w/w wniosku, a należności z tego tytułu ureguluje po otrzymaniu faktury;
– zapoznał się z Regulaminem dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Alwernia oraz cennikiem
opłat za usługi świadczone przez ZUK w Alwerni Sp. z o.o. oraz akceptuje ich treść.

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w/w wniosku jest Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia. Kontakt do administratora tel.: +48 (12) 283-12 -78 lub mail: zukal@alwernia.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwość kontaktu poprzez e-mail: iod@zukalwernia.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby administratora.
3. Administrator przetwarza tylko niezbędne Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku i podjęcia działań na
Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b, c, e, f Rozporządzenia.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem i realizacji zadań/usług.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas rozparzenia wniosku i jego realizacji, a następnie dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonany został odbiór usługi do w/w wniosku w celach: dochodzenia i/lub obrony roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty (m. in. firmy świadczące usługi informatyczne i teleinformatyczne, firmy dostarczające oprogramowania w zakresie księgowym, firmy doradcze czy audytowe), którym Administrator udostępnił je w ramach współpracy z nimi na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych według art. 28 Rozporządzenia. Odbiorcami danych osobowych są również członkowie rady nadzorczej mający uprawnienia kontrolne
w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia (RODO). Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione innym instytucjom czy
organom działającym na nadrzędnych przepisach prawa, jeśli wykażą prawny interes w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych (tj.np. policja, sąd).
7. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich
i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych
oraz prawo do powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora, a także prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się
na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Niektóre z tych praw mogą podlegać ograniczeniom wynikających
z innych przepisów prawa lub uzasadnionego interesu administratora.
8. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw mogą Państwo sporządzić własny wniosek lub skorzystać nieobligatoryjnie
z gotowych wniosków dostępnych na stronie https://zuk-alwernia.pl/ w zakładce RODO/Wnioski do praw osób, które po
wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@zuk-alwernia.pl lub dostarczyć osobiści, czy przesłać listownie na adres siedziby administratora podany powyżej w punkcie 1.
9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu, jak również Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

………………….. …………….………………………………………………
Potwierdzam zapoznanie się z klauzula informacyjną
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

