Aleksandrów Łódzki, dn _ _- _ _- _ _ _ _r.
..........................................................
(imię i nazwisko Inwestora)
..........................................................
(adres zamieszkania)
..........................................................
( kod pocztowy , miejscowość )

Do
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
w „PGKiM” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 28/30 Aleksandrów Łódzki

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

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody*/ wprowadzenia ścieków do
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej*/ dla potrzeb budynku mieszkalnego* - budynku
letniskowego* - gospodarstwa rolnego* - zakładu produkcyjnego* - posesji – zakładu usługowego*
(* podkreślić właściwe określenie) zlokalizowanego:
w......................................................... przy ul. .............................................. nr geod. ...............
Proszę o:
1) wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w celu zasilania w wodę* /
odprowadzania ścieków sanitarnych z* / wymienionego wyżej budynku* / gospodarstwa* /
zakładu* /posesji* w ilości około ...... m³ / godz. ....... m³ / m-c; p.poż. ........... l/s
2) zawarcie umowy na dostawę wody* / wprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci
kanalizacyjnej* w oparciu o wymienione wyżej warunki techniczne.
OŚWIADCZENIE
W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody* / wprowadzenia ścieków
sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacyjnej* - dla wyżej wymienionego obiekt
Oświadczam, że jestem w stosunku do tego budynku* / lokalu* / zakładu* :
1. właścicielem*,
2. współwłaścicielem* ( zgodę wszystkich współwłaścicieli na korzystanie przeze mnie z
przyłącza wodociągowego* / kanalizacyjnego*) załączam na odwrocie niniejszego wniosku
3. pełnomocnikiem prawnego właściciela ( pełnomocnictwo właściciela przedkładam
w załączeniu)*

1.
2.
3.

Zgodnie z art. 12 i art. 13 RODO 2016/679 informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PGKiM” Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30.
b) Inspektor ochrony danych administratora – kontakt: siedziba spółki pokój 37, adres email iod@pgkimal.pl, telefon 42 652-35-01.
c)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
- na podstawie RODO art. 6 ust. 1 pkt c w celu określenia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i będą przetwarzane do
czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci lub do momentu zmiany osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
- na podstawie RODO art.6 ust. 1 lit. b w celu realizacji usługi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na podstawie zawartej umowy lub
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora
oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową, obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty zakończenia
sprawy,
- na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. f w prawnie uzasadnionym interesie Administratora w celu: prognozowania poboru oraz dokonywania analiz,
koncepcji i strategii na potrzeby Spółki i zapewnienia właściwego poziomu usług i będą anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,
przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu czynności, windykacji technicznej
majątku oraz windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
należność została uregulowana,
- na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. a potwierdzonej przez Panią/Pana zgody w zakresie: numer telefonu, adres mailowy w celu usprawnienia
komunikacji między stronami i będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wygaśnięcia umowy
d) Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przyłączenia, kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom
egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator,
e) posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
f) ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celów i wynika z art. 6 ust. 1 lit. B, c, f oraz art. 15 ust. 4 Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Wobec powyższego oświadczam, że:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę w celu realizacji umowy,
wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
wyrażam zgodę na stosowanie kontaktu telefonicznego.

W załączeniu plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku
do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

.....................................................................
(podpis wnioskodawcy, nr PESEL)
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