WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA*
PESEL / NIP*
ADRES
MIEJSCOWOŚĆ, KOD
ULICA, NUMER
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES DO KORESPONDENCJI
INNY NIŻ WYŻEJ WYMIENIONY
OSOBA FIZYCZNA /
PRZEDSIĘBIORCA*

I. Oznaczenie nieruchomości przyłączonej /niepotrzebne skreślić*/
Niniejszy wniosek dotyczy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie
ścieków do nieruchomości przyłączanej do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej* położonej
w ……………………………………………………………………..Przy ul. …………………………..
II. Oświadczenie o tytule prawnym / korzystaniu z nieruchomości nieuregulowanym stanie
prawnym:
Oświadcza że jestem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Potwierdzenie tytułu prawnego (wypełnia pracownik PUKiZ)
Potwierdzam stan opisany w pkt 1 na podstawie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………….
Podpis
IV. Oświadczenie o celach dla jakich woda będzie pobierana (wg celów z Prawa wodnego)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. Inne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni
spółka z o.o. (dalej: PUKiZ) z siedzibą w Wydminach ul. Suwalska 20, 11-510 Wydminy
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Wydminach ul. Suwalska 20, 11510 Wydminy, mailowo na adres: biuro@pukiz.pl, telefonicznie pod numerem 874210078
lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@wydminy.pl. Dane osobowe
będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia działań
niezbędnych do zawarcia umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek
o określenie warunków przyłączenia (Art. 6 ust. 1 lit. b)RODO)
Dane osobowe Odbiorcy usług, PUKiZ może przekazywać:
 Osobom upoważnionym przez PUKiZ –pracownikom i współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 Podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych,
 Innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom
windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia.
Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII. Klauzula informacyjna:
PUKiZ sp. z o.o. informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie
w wodę lub odprowadzenie ścieków wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia
wniosku o rozstrzygnięcie sporu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.

………dnia………………………………………………………
……………………………………………………………………..

