........................................., dnia ........................
1/............................................................
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
Wnioskodawca- INWESTOR
.............................................................................
Telefon kontaktowy/ e-mail
.............................................................................
(adres korespondencyjny / siedziba firmy)
2/*………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa)
PEŁNOMOCNIK
.............................................................................
Telefon kontaktowy/ e-mail

ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

.............................................................................
(adres korespondencyjny / siedziba firmy)

WNIOSEK O WYKONANIE WYCENY BUDOWY PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO / KANALIZACYJNEGO *
Dotyczy: warunków technicznych nr ………………………………………….
Zwracam się z prośbą o wykonanie wyceny kompleksowej budowy przyłącza
wodociągowego / kanalizacyjnego do działki nr ……………………. zlokalizowanej przy
ul. ………………………….. w ………………………………………
W załączeniu:
- aktualna mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna (oryginał lub kolorowa kserokopia),
- plan sytuacyjny z proponowaną trasą przebiegu przyłącza (dla istniejących budynków
proponowana trasa powinna być wrysowana na aktualnej mapie zasadniczej, a dla
projektowanych budynków na projekcie zagospodarowania terenu),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji budowy
przyłącza (wypełniają wszyscy właściciele działki, do której ma być wykonane przyłącze - zgodnie
z wpisem w księdze wieczystej),
- oświadczenie / oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne trwałe posadowienie
wodociągu / kanalizacji (wypełniają wszyscy właściciele działek (sąsiednich), przez które będzie
przebiegało przyłącze - zgodnie z wpisem w księdze wieczystej),
- rzut przyziemia – w przypadku planowanej budowy przyłącza wodociągowego i lokalizacji
wodomierza w budynku,
- pełnomocnictwo *

UWAGA:
- wykonana dla Państwa wycena jest bezpłatna.

…………………………………….
data i podpis
Zapoznałem się z informacją o ochronie danych osobowych zamieszczonej na stronie 2 niniejszego wniosku.

*

niepotrzebne skreślić

...................................................................
(data i podpis)
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o
wykonanie wyceny budowy przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego.
Zgodnie z art. 13 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
przy ul. 1 Maja 23, zwana dalej Administratorem.

„AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej

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 będą przetwarzane w celu realizacji złożonego przez Panią/ Pana wniosku o
wykonanie wyceny przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego.

4.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych - 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.

5.

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 rozpatrywania wniosku i przygotowania wyceny, podmioty zapewniające serwis dla systemu
informatycznego, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską.

6.

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

7.

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.

8.

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.

9.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (a) w przypadku podpisania umowy o „Kompleksową
usługę wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej”, przez okres przetwarzania tej
umowy, (b) w przypadku, gdy Pani/ Pan nie zdecydują się na podpisanie ww umowy, wniosek wraz
z wyceną zostanie zniszczony do 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o braku zainteresowania
zlecenia kompleksowej usługi wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

10. 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.
11. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych w zakresie wskazanym we wniosku oraz w załącznikach
do wniosku jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia składanego wniosku oraz wykonania
wyceny.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.
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