Jordanów Śląski, dnia……………….

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA BUDYNKU
JEDNORODZINNEGO DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ
1. DANE WNIOSKODAWCY
INWESTOR
Imię i Nazwisko/
Nazwa firmy
Ulica, nr
Kod pocztowy/miejscowość
PESEL/NIP/REGON ₦
KRS
Telefon/E-mail
PEŁNOMOCNIK
Imię i Nazwisko/
Nazwa firmy
Ulica, nr
Kod pocztowy/miejscowość
Telefon/E-mail
ADRES DO KORESPONDENCJI
Imię i Nazwisko/
Nazwa firmy
Ulica, nr
Kod pocztowy/miejscowość
2. WNIOSKUJĘ O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:*
 wodociągowej
 kanalizacji sanitarnej
dla obiektu zlokalizowanego w:
Kod pocztowy/miejscowość
Numer działki/AM/obręb
budynek:
 istniejący

 projektowany

 w rozbudowie/przebudowie

3. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: *

 własność

₦-

niepotrzebne skreślić

 dzierżawa

 najem

użytkowanie  użyczenie

* - zaznaczyć X odpowiednie okienko

wieczyste

 Inne, jakie?
…………………………………………...

Strona

1

Ulica, numer

4. CEL PRZEZNACZENIA WODY I PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE* ₦
 gospodarstwo domowe (ilość osób x 120dm3/d)………..………………………...............................dm3/d
 działalność gospodarcza: handel/usługi/……………………………………………................................dm3/d
 woda na budowę:……………………………………………………………………………………………………………..dm3/d
 inny:………………………………………………………………………………….……………………………………………...dm3/d
5. RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW*
 bytowe1
 przemysłowe2
ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych
2ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi powstałe w związku z prowadzoną przez
wnioskodawcę działalności handlowej, przemysłowej, składowej , transportowej, usługowej, a także będące ich mieszaniną ze ściekami
innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego podmiotu.
1

6. ODBIÓR UZGODNIENIA
 osobiście

 Pocztą

Strona

Na podstawie art. 13 lub art. 14 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o., z siedzibą rejestrową przy al. Pałacowej 1, 50-040 Kobierzyce oraz biurem przy ul. Wrocławskiej 44, 55-040
Bielany Wrocławskie. Dane kontaktowe: tel. 71- 344-03-55, e-mail biuro@kpwik.com.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować poprzez: adres
email iod@kpwik.com lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa:
www.kpwik.com.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i/lub
kanalizacji sanitarnej a następnie są przechowywane oraz archiwizowane przez czas wymagany obowiązującymi
przepisami prawnymi. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Podstawą przetwarzania są:
uzasadniony interes administratora oraz obowiązujące przepisy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odbioru ścieków i prawa budowlanego.
4. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich
sprostowania i przenoszenia; żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w RODO; wniesienia
w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych (w zakresie w jakim Przedsiębiorca przetwarza dane na podstawie zgody), przy czym cofnięcie nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego
okresu; usunięcia danych w przypadkach określonych RODO; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z
którymi współpracujemy tj. podmiotom wspierającym procesy biznesowe (m.in. obsłudze IT, obsłudze prawnej,
obsłudze wierzytelności, obsłudze pocztowej, obsłudze bankowej, podmiotom oferującym usługi: wydruku,
adresowania, personalizacji dokumentów i załączników do dokumentów, konfekcjonowania przesyłek).
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, ani nie będą
transferowane poza EOG.
Wnioskodawca oświadcza także, że dopełni obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO, w stosunku do
wskazanej przez siebie osoby kontaktowej.
Oświadczam, że zapoznałem się z ww. informacją.

_________________________
miejscowość, data

RODO – klauzula informacyjna
₦-

niepotrzebne skreślić

* - zaznaczyć X odpowiednie okienko
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7. ZAŁĄCZNIKI: *
 Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz istniejącą i planowaną zabudową.
 Dokument potwierdzający prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością (np. oświadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością).
 Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika.
8. INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

_________________________
czytelny podpis

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
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 ("RODO") w związku z obowiązkiem
prawnym ciążącym na Administratorze, Wójt Gminy Jordanów Śląski informuje, że:
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
ADMINISTRATOR DANYCH
Jordanów Śląski jest Wójt Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów
1.
OSOBOWYCH (ADO)
Śląski, nr tel. 71 39 11 580, adres e-mail: ug@jordanowslaski.pl
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Huczyński.
INSPEKTOR OCHRONY
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Gminy są przetwarzane
2. DANYCH (IOD)
prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez
adres e-mail: wojciech@huczynski.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Gminy w interesie
CELE PRZETWARZANIA
publicznym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z
3. DANYCH OSOBOWYCH
kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Państwa zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści.
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
powszechnie obowiązującego prawa,
4.
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jordanów
Śląski przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jordanów
Śląski.
PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
5.
LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o
której mowa
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
OKRES PRZECHOWYWANIA
6.
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
DANYCH OSOBOWYCH
oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
- prawo do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody –
art. 6 ust. 1 lit. a),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
UPRAWNIENIA
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7.
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - przy czym cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Państwa zgody przed jej wycofaniem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –
w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
- wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji
INFORMACJA O
prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych,
8. WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI
- warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających, dobrowolne - w
PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

₦-

niepotrzebne skreślić

* - zaznaczyć X odpowiednie okienko

