............................................................................................................

Legnickie Pole, dnia .................................. r.

(imię i nazwisko)
............................................................................................................
(adres zamieszkania – ulica, nr, kod pocztowy, miasto)
............................................................................................................
(adres do korespondencji )
............................................................................................................
(nr telefonu: domowy, do pracy,
komórkowy)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Legnickie Pole Sp. z o.o.
ul. Zofii Kossak – Szczuckiej 7
59-241 Legnickie Pole
WNIOSEK
o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości
do wodociągu /kanału sanitarnego /kanału deszczowego*)
1.

Wnioskuję o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości, położonej w ……………………………
obręb ........................................., nr posesji ....................., działka nr ....................... w .................................................... do
sieci wodociągowej /kanału sanitarnego /kanału deszczowego.*)

2.

Woda pobierana będzie do celów: budowa, potrzeby gospodarstwa domowego, prowadzenie działalności
gospodarczej*).............................................................................................................................................................................

3.

Informuję, że:
1.

szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie .......................... m3/m-c,

2.

szacunkowa ilość ścieków odprowadzanych do kanału sanitarnego wyniesie ................. m3/ m-c,

3.

odprowadzane będą ścieki: bytowe /przemysłowe*),

4.

prowadzona będzie działalność gospodarcza (rodzaj i branża)...........................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
– jestem właścicielem nieruchomości, zarządcą, reprezentantem wszystkich współwłaścicieli *),
– korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym*),
– istnieją /nie istnieją lokalne ujęcia wody oraz instalacje zasilane z tych ujęć (jeśli istnieją wskazać jakie)*)
………………………….………………………………………………………………………..…………………………..
………………………….………………………………………………………………………..………………………….

..................................................
(podpis składającego wniosek)
Załączniki:
1.

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2.

aktualna mapa sytuacyjna nieruchomości

*) niepotrzebne skreślić

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych
1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. (dalej jako GZGK), z siedzibą ul. Zofii KossakSzczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole, NIP: 691-251-37-49, REGON: 36353421700000, KRS: 0000597228, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1 327 000,00 PLN (w pełni opłacony) jest administratorem danych
osobowych osób korzystających z usług w/w firmy (zwanych dalej Podmiotami danych).
2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora
Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony
Danych, tj. p. Agnieszki Kruszelnickiej: sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora
Danych Osobowych, tj. GZGK ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole. W treści Zgłoszenia należy w
sposób wyraźny wskazać:
a)

dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c)

przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
3. Dane osobowe Podmiotów danych przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług i
umów zawartych na rzecz osób których dane dotyczą. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i e)
(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 ( zwanego dalej RODO) oraz szczególnych przepisów prawa polskiego, w szczególności
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowymi odprowadzaniu ścieków, Ustawy o
rachunkowości, Ustawy o gospodarce komunalnej przepisów podatkowych i innych właściwych. Cele przetwarzania
danych w GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. wynikają z realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych przez Urząd
Gminy Legnickie Pole.
4. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są
niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Podanie danych osobowych jest niezbędne
do realizacji umów i usług na rzecz osób których dane dotyczą i jest obowiązkiem ustawowym, w związku z czym w razie
korzystania z usług Administratora Danych są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług na Państwa rzecz. Po ich
wykonaniu dane osobowe są przechowywane wyłącznie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności w
zakresie prawa podatkowego (przechowywanie faktur).
6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Państwa dane
osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Żadnych osobowych nie
udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby,
której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji
i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym. W takiej sytuacji jako Administrator
Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Administrator danych powierzył do przetwarzania dane osobowe Podmiotów danych i kontrahentów firmom świadczącym
usługi na rzecz Administratora Danych.
8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora Danych Osobowych.
9. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
dostępu do swoich danych osobowych,
poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
nie podlegania proﬁlowaniu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji w/w. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO. Jeżeli
chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa powyżej, proszę przesłać wiadomość drogą poczty
elektronicznej na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl.

