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

……………………..
(miejscowość, data)

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

WÓJT GMINY
RADOMSKO
WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ*
I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW *
Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i/lub odprowadzanie ścieków*

do

nieruchomości/działki* położonej w………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że ja niżej podpisany/a …………….……..……………………………………………………………
(imię i nazwisko)

władam nieruchomością na podstawie ……………………………………………………………………….
(określić tytuł prawny lub władanie nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym)

Oświadczam, że ja niżej podpisany/a …………….……..……………………………………………………..
(imię i nazwisko)

będę zużywał/a wodę na następujące cele:
a)

socjalno - bytowe ,

b)

rolnicze ,

b)

inne ( dotyczy przedsiębiorców),

Podać miejsce lokalizacji wodomierza głównego:
a)

studnia wodomierzowa ,

b)

piwnica ,

c)

inne pomieszczenie……………………

Odprowadzane będą ścieki :
a)

socjalno - bytowe ,

b)

przemysłowe.

Miejscem odbioru ścieków jest:
a)

studzienka ,

b)

granica działki ,

c)

inne ……………………

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34, 44
683-27-07, 44 683 24 13, adres email: sekretariat@gmina-radomsko.pl reprezentowana przez Wójta Gminy Radomsko;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radomsko jest Arkadiusz Zarębski, adres e-mail: iod@gminaradomsko.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 art.6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
w związku z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny w celu:
 wydania warunków technicznych przyłączenia się do wodociągu i/lub kanalizacji;
 złożenia wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków;
 podpisania umowy na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków;
 rozwiązanie umowy na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana dane osobowe mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Gminę Radomsko przetwarzają dane
osobowe dla których administratorem jest Gmina Radomsko.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z
dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. 5 lat
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego celu;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i nie ma podstawy prawnej do
dalszego przetwarzania;
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9)
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

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

