……...……………………………..
(imię i nazwisko / nazwa inwestora)

……………………..
(miejscowość, data)

…………………………………….
(adres zamieszkania)
…………………………………….
(adres do korespondencji)
…………………………………….
(nr telefonu kontaktowego)

WÓJT GMINY
RADOMSKO
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody
Proszę

o

zawarcie

umowy

na

dostawę

wody

do

nieruchomości

mieszczącej

się

………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr wodomierza: …………………………. .
Odczyt wodomierza: ………………….. m3.
Oświadczam, że:
1.

Nieruchomość posiada:
- przyłącze wodociągowe do wiejskiej sieci wodociągowej

tak/nie*

- ujęcie własne wody

tak/nie*

2. Woda będzie zużywana na cele:
- socjalno – bytowe

tak/nie*

- gospodarcze

tak/nie*

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radomsko z siedzibą w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 34,
reprezentowana przez Wójta Gminy Radomsko;
2)
inspektorem ochrony danych jest Pan Arkadiusz Zarębski, adres email: iod@gmina-radomsko.pl ;
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z:
a) wydania warunków technicznych przyłączenia się do wodociągu i/lub kanalizacji
b) złożenia wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub ścieków ,
c) podpisania umowy na dostarczanie wody i/lub ścieków
d) rozwiązania umowy na dostarczanie wody i/lub ścieków,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2017 poz. 328 z późn. zm.).
4)
Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa, którymi mogą być
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w
zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
6)
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
7)
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy.
1)

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną

……….….………………..
czytelny podpis wnioskodawcy
(*) niewłaściwe skreślić

