WNIOSEK o
WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAW WODY
PRZYJĘCIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH
WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

□

□
□
□

1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa firmy:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość : …………………………………………………………………………………………………. kod pocztowy: ……………………………………..
Ulica: …………………………………………………………………………………………………………………. nr domu i lokalu: ……………………………….
Tel. Kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. DANE DO KORESPONDENCJI ( jeżeli inne niż w pkt. 1)
Miejscowość : ………………………………………………………………………………………………………. kod pocztowy: ……………………………….
Ulica: ………………………………………………………………………………………………………………… nr domu i lokalu: ……………………………….
3. ADRES INWESTYCJI / POSESJI
Miejscowość : ………………………………………………………………………………………………………. kod pocztowy : ………………………………
Ulica: ……………………………………………………………………………………………………………….. nr domu i lokalu: ……………………………….
Numer działki : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISTNIEJĄCA ZABUDOWA TERENU: budynek mieszkalny – teren niezabudowany – budynek usługowy
Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRZEWIDYWANA ZABUDOWA TERENU: budynek mieszkalny- teren niezabudowany- budynek usługowy
Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PODŁĄCZEŃ WOD.- KAN.
Przyłącze wodociągowe ( przewidywana ilość pobieranej wody ) :

………………m3/d

Przyłącze kanalizacji sanitarnej ( przewidywana ilość odprowadzanych ścieków ) :

………………m3/d

5. ZAŁĄCZNIKI: aktualny wyrys z mapy zasadniczej
…………………………………………………
data złożenia wniosku

…………………………………………………..
podpis lub pieczęć wnioskodawcy

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Promax Sp. z o.o.
siedzibą przy ulicy Pocztowej 14, 42 -450 Łazy w celu realizacji zlecanych przeze mnie usług.

……………………………………..
Data i podpis Wnioskodawcy

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydz. Gosp. KRS Nr 0000345127
Kapitał Zakładowy 18 975 450 ,00
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu numer 36 8450 0005 0077 0711 1155 0001

z

Przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, ul. Pocztowej 14, 42-450 Łazy, tel.: 32 67 34 260, 883 780 176
fax: 32 67 24 979 POGOTOWIE WOD-KAN 32 67 29 315 e-mail: biuro@promaxlazy.pl
2. Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo@promaxlazy.pl tel. 32 67 34 260
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania wniosku , na podstawie art. 6 ust.1 RODO w nawiązaniu do obowiązujących przepisów prawa
4. Zbierane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych
mogą być podmioty uprawnione do przetwarzania danych na podstawie umów lub organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PROMAX . Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w
zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia lub
wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. prawo do bycia zapomnianym.
8. Wycofanie zgodny nie wypływa na zgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r
11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PROMAX w celu realizacji wniosku na usługę
Jednocześnie informujemy, że w przypadku odmowy przyłączenia zgodnie z art.27e ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę może Pan/Pani wnieść odwołanie
do RZGW.

……………………………………….
Data i podpis Wnioskodawcy

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydz. Gosp. KRS Nr 0000345127
Kapitał Zakładowy 18 975 450 ,00
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu numer 36 8450 0005 0077 0711 1155 0001

