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WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko/nazwa firmy/dane pełnomocnika (pełnomocnictwo w załączeniu)

_______________________dn. _____________

ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

Adres zamieszkania/siedziba firmy

Telefon kontaktowy

E-mail

WNIOSEK O WYDANIE / PROLONGOWANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WÓD
OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ
ADRES PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU
Miejscowość, ulica, nr budynku, nr działki/działek

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
INWESTOR – PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
Imię i nazwisko/nazwa firmy
________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania/siedziba firmy (miejscowość, ulica, nr budynku)

________________________________________________________________________________________________________

1. Powierzchnia, z której planowane jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
□

powierzchnia dachu [m²] ____________________________________________________________

□

powierzchnia terenów utwardzonych [m²] _______________________________________________

□

inna (należy wpisać rodzaj powierzchni) [m²] ____________________________________________
________________________________________________________________________________

2.

Planowane

odprowadzenie

wód

drenażowych

(przepływ

[dm³/s]):

________________________________
3. Załączniki:
□
□

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych
obiektów i sieci uzbrojenia terenu (wkreślona proponowana trasa przyłącza)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora

_______________________________
Podpis Wnioskodawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej (zwana dalej ADO), dane kontaktowe: ul. 1 Maja 23, 43300 Bielsko-Biała, adres e-mail: aqua@aqua.com.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest zapewniony pod adresem e-mail - iod@aqua.com.pl oraz listownie - na adres ADO
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".
3. Dane będą przetwarzane w celach:

realizacji wniosku - podstawą prawną przetwarzania jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym wynikających
z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i wydanych na jej podstawie aktów;

sprawnej komunikacji w przypadku wystąpienia potrzeby pilnego kontaktu (dotyczy danych w zakresie telefonu kontaktowego
/ adresu e-mail) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;

dokumentacyjnych (archiwizacja dokumentacji technicznej) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, kancelaria prawna, podmioty świadczące dla ADO
usługi konsultacyjne, doradcze, IT. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te nie są bezwzględne - przewidziane są wyjątki
od ich realizacji.
7. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku, a następnie będą przechowywane przez okres eksploatacji przyłącza. Okres
przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia złożonego sprzeciwu.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku (z wyjątkiem danych w zakresie telefonu kontaktowego / adresu
e-mail służących usprawnieniu kontaktu).
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
1.

