GMINA OSIE

WNIOSEK

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
UL. RYNEK 2

O ZAWARCIE UMOWY

86-150 OSIE

na dostarczanie wody i/lub
odprowadzanie ścieków*

(data wpływu/ nr kancelaryjny)

DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko / Nazwa pełna firmy

2. Adres siedziby/ Adres zamieszkania

3. Adres do korespondencji

4. NIP / PESEL

Proszę o zawarcie umowy do niżej określonej nieruchomości:
DANE NIERUCHOMOŚCI
1. Rodzaj nieruchomości

2. Adres/lokalizacja nieruchomości

3. Oznaczenie geodezyjne działki
4. Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

5. Nr wodomierza głównego

6. Stan wodomierza głównego

7. Nr podwodomierza

8. Stan podwodomierza

9. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody :

*

Ścieki bytowe /komunalne
***

Ścieki przemysłowe

TAK
NIE

POPRZEDNI WŁAŚCICIEL/ STRONA PRZEKAZUJĄCA
1. Imię i nazwisko / Nazwa pełna firmy

2. Adres siedziby/ Adres zamieszkania

Do wniosku dołączam:
dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości , której dotyczy wniosek,
odpis z właściwego rejestru ( z KRS-u lub odpis z rejestru działalności gospodarczej )** ,
parametry dostarczanych ścieków ( w przypadku dostawców ścieków przemysłowych)**,
oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgody współwłaściciela(i) nieruchomości do zawarcia umowy.

PODPIS I OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
TEL:. …………………………………………….
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz.U.UE.L.z 2016r. Nr 119 str. 1 ze zm.) oraz
ustawą o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 1000).
Oświadczam, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz.U.UE.L.z 2016r. Nr 119 str. 1 ze zm.)/verte/
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń z art 233 § 1 Kodeksu Karnego.
Data ………………………..………………………………Podpis ……………………..………………………………….…………………….
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** wskazanie parametrów ścieków oraz sposób ich podczyszczania
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Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 Nr 119,
str. 1 ), zwanego - RODO, i n f o r m u j e m y :
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny
e-mail biuro@gzkosie.pl

w Osiu :

tel. 52 33 29 896,

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobwe24h@wp.pl

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
- wykonania umów, której jest Pan/Pani stroną,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają
z przepisów prawa.

5.

Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO
będą stanowić inaczej);

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów
prawa.
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