OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA:

BUDOWĘ (PRZEBUDOWĘ) SIECI / PRZYŁĄCZA* - WODOCIĄGOWEJ(GO) I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ*
JA/MY*

OŚWIADCZENIE UZUPEŁNIĆ DRUKAWNYMI LITERAMI

1
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

2
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

3
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

4
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

OŚWIADCZAM, ŻE:
Działając jako właściciel(e) nieruchomości wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam(y) zgodę(y)* na lokalizację i prowadzenie robót związanych z budową
(przebudową) odcinka sieci / przyłącza* wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej*
na działce/działkach*:
Nr działki(ek)* / obręb

Miejscowość

Ulica

zastrzegając warunek, że wykonawca robót, działający w imieniu Inwestora zobowiązany zostanie do uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu robót
i przywrócenia go do stanu pierwotnego.
W trakcie późniejszej eksploatacji wodociągu przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu wyrażam zgodę na wejście w teren ww. działki(ek) w celu
wykonania prac remontowych, konserwacji, usuwania awarii lub wymiany wodociągu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu w celu wykonania budowy
(przebudowy) odcinka sieci / przyłącza wodociągowej(go) i/lub kanalizacji sanitarnej.

UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

PODPISY WŁAŚCICIELI
1
czytelny podpis

PESEL

2
czytelny podpis

PESEL

3
czytelny podpis

PESEL

4
czytelny podpis

PESEL

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10, zwana dalej
Administratorem.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej iod@wzc.com.pl oraz listownie na adres Administratora:
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz wykonania budowy (przebudowy) odcinka sieci/przyłącza
wodociągowej(go) i/lub kanalizacji sanitarnej przez Inwestora a zarazem jest niezbędne, w związku ze złożeniem wniosku, do wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty prowadzące działalność pocztową; podmioty upoważnione przepisami prawa; podmioty świadczące serwis
i wsparcie dla Administratora, osoby działające z Pani/Pana upoważnienia.
6. Dane Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także
przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że ich przetwarzanie przez okres dłuższy będzie wymagane przez obowiązujące
przepisy.
8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jednakże żądanie usunięcia
danych uniemożliwi uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz wykonania przyłącza/sieci kanalizacji sanitarnej.
9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na jej wycofanie co
uniemożliwi uzgodnienie dokumentacji oraz wykonania przyłącza/sieci kanalizacji sanitarnej. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzgodnienia projektu oraz wykonania przyłącza/sieci.
11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
*

niepotrzebne skreślić

