................................... dnia ......................................r.

Oświadczenie
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne trwałe posadowienie
wodociągu/ kanalizacji *
złożone w dniu ........................................................
w miejscowości ........................................................................
przez:
Imię i Nazwisko .......................................... Pesel ...............................
zamieszkały (a) w ........................................ ul. ......................................................
Imię i Nazwisko .......................................... Pesel ...............................
zamieszkały (a) w ........................................ ul. ......................................................
Dotyczy:
nieruchomości położonej w ………………………..……. ul. …………..……………….
obj. KW …………………………….. dz. nr ………………
Posiadam do ww nieruchomości:
o prawo własności
o prawo współwłasności
o umowę dzierżawy
o umowę najmu
o umowę użyczenia
o użytkowanie wieczyste
o inne …………………………………………………………………………..
Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że wyrażam/wyrażamy zgodę na nieodpłatne trwałe
posadowienie na nieruchomości dz. nr ……….. obj. KW ……………… wodociągu i/lub
kanalizacji * oraz, że zrzekam/zrzekamy się z tego tytułu wszelkich roszczeń, a także
zapewnię/zapewnimy nieodpłatny dostęp do wodociągu i/lub kanalizacji* celem prowadzenia
jego/jej* eksploatacji, konserwacji i napraw.
Równocześnie w przypadku zbycia w/w nieruchomości zobowiązuję/zobowiązujemy się, że
w umowie zbycia (sprzedaż, zamiana, dzierżawa bądź inne) zostanie zamieszczona klauzula,
że nabywca również wyraża zgodę na nieodpłatne posadowienie wodociągu i/lub kanalizacji*
na w/w nieruchomości oraz zapewni nieodpłatny dostęp do wodociągu i/lub kanalizacji celem
prowadzenia jego/jej* eksploatacji, konserwacji i napraw.

..................................
(data i podpis)

Zapoznałem się z informacją o ochronie danych osobowych zamieszczonej na stronie 2 niniejszego wniosku.

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

*

niepotrzebne skreślić

(data i podpis)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 14 ust.1 i 2 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 lub RODO ) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „AQUA” S.A. informuje, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja
23, zwana dalej Administratorem.

2.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem: (a) poczty elektronicznej :
iod@aqua.com.pl , (b) listownie na adres Administratora: ”AQUA” S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.

3.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres, KW i nr działki
nieruchomości na której ma być posadowiony wodociąg/kanalizacja przetwarzane będą w celu
udokumentowania prawa administratora do trwałego posadowienia wodociągu/ kanalizacji na Pana/ Pani
nieruchomości oraz zapewnieniem do nich dostępu w celach eksploatacji, konserwacji i napraw.

4.

Dane osobowe wyszczególnione w pkt.3 zostały przekazane „AQUA” S.A. przez osobę, której Pani/Pan
udzielili zgodę na trwałe posadowienia wodociągu/ kanalizacji.

5.

Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Prawnie uzasadnionym celem administratora jest możliwość eksploatacji, konserwacji i napraw wodociągu/
kanalizacji posadowionej na Pani/ Pana nieruchomości.

6.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione przepisami prawa, osoby działające
w imieniu Administratora lub w imieniu Pani/ Pana, osoby współpracujące z Administratorem w zakresie,
podmioty zapewniające serwis dla systemu informatycznego, podmioty prowadzące działalność pocztową i
kurierską i bankową.

7.

Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i aktualizacji,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są
bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

9.

Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, administrator po rozpatrzeniu wniosku aby
przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania danych, które uznawane są jako nadrzędne wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie
jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: okres życia technicznego wybudowanego wodociągu/
kanalizacji lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych..
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r,
12. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia składanego
wniosku i wydania warunków technicznych podłączenia.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

