F-PG1-003-006

Adres korespondencyjny:

........................................., dnia ........................

..............................................................
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
.............................................................................
.............................................................................
(adres zamieszkania / siedziba)
.............................................................................
(NIP)

ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

.............................................................................
(telefon kontaktowy )

Adres Inwestora:
..............................................................
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
.............................................................................
.............................................................................
(adres zamieszkania / siedziba)
............................................................................
(NIP)

Niniejszym zlecam wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej /
kanalizacyjnej* parceli, obiektu:
budynku mieszkalnego, handlowego, usługowego, produkcyjnego* ..............................................................
(rodzaj działalności)

zlokalizowanego(ej) w .....................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr budynku / nr parceli)

będącego(ej) własnością ................................................................................................................................
W w/w obiekcie o wysokości - ..................................... ilość kondygnacji wynosi - .....................................
przewidywane są następujące urządzenia do poboru wody:
1. Zawór czerpalny ze złączką do węża .........................................................

_________

szt.

2. Płuczka zbiornikowa .................................................................................... _________

szt.

3. Zawór spłukujący do pisuaru ....................................................................... _________

szt.

4. Zmywarka do naczyń .................................................................................. _________

szt.

5. Pralka automatyczna ................................................................................... _________

szt.

6. Bateria czerpalna dla natrysku .................................................................... _________

szt.

7.

- // -

wanny ....................................................................... _________

szt.

8.

- // -

umywalki i zlewozmywaka ....................................... _________

szt.

9. Inne ............................................................................................................. _________

szt.

Uwaga: ilość osób zamieszkujących w budynku ............................................... _________

os.

Powierzchnia z jakiej przewiduje się odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji „AQUA” S.A. wynosi
......................................m2.
Dla obiektów innych niż mieszkalne przewidywana ilość odprowadzanych ścieków ............................. m3/d
i ich rodzaj .......................................................................................................................................................
Załącznik:
- dwa egzemplarze mapy w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną granicą własności nieruchomości.
Zapoznałem się z informacją o ochronie danych osobowych na stronie 2 niniejszego wniosku o warunki.
............................................
(nr PSP) **

* właściwe podkreślić
** dot. inwestycji własnych „AQUA” S.A.

...................................................................
(podpis)
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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) „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 poczty elektronicznej
– iod@aqua.com.pl oraz listownie na adres Administratora : ”AQUA’ S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku.

4.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt 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: pracownicy Administratora, podmioty prowadzące
działalność pocztową; podmioty upoważnione przepisami prawa; podmioty świadczące serwis
i wsparcie dla Administratora, osoby działające z Pani/ Pana upoważnienia np. projektanci, wykonawcy
przyłącza.

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, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

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.

9.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres życia technicznego przyłącza w przypadku
podjęcia jego budowy lub 10 lat w przypadku niepodjęcia budowy przyłącza.

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

jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia

składanego wniosku i wydania warunków podłączenia.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.
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