
 
…………… , dnia …...-........- 20....... r.

…....................................................              
(Imię  i  Nazwisko)

….......................................................
(Adres)

….......................................................       
(Adres)

….......................................................           
(Telefon  kontaktowy)

….................................@......................       
( Adres e-mai)

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o. o.

ul. Piaskowa 1 

62-028 Koziegłowy 

Wniosek o wydanie opinii o możliwości dostarczania wody

Proszę o wydanie opinii na możliwość dostarczania wody do działki nr .............................., znajdującej się

w miejscowości ........................................................................................

W załączeniu ............ egz. mapki zasadniczej.

.....................................

(podpis) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  danych  -

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1,

numer KRS 0000491668 w celu wydania opinii na możliwość dostarczania wody.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w tym z  informacją  o  celu  i  sposobach

przetwarzania  danych  osobowych  oraz  prawie  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  prawie  ich

poprawiania.

.....................................

                  (podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1, jako

administrator danych osobowych, informują Pana / Panią, iż:

1. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  dla  celu  wydania  warunków

technicznych. 

2. Posiada  Pan  /  Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia  przetwarzania,  prawo do  przenoszenia  danych oraz prawo do cofnięcia  zgody w

dowolnym momencie.

3. Dane  mogą  być  udostępniane  upoważnionym  pracownikom,  Starostwu  Powiatowemu  oraz

administratorowi drogi, przy której zlokalizowana jest działka. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a)

zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia

27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych

osobowych (…) (Dz. U. UE L119/1).

5. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym można

się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gpwczerwonak.pl

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zinwentaryzowania przyłącza wodociągowego.

7. Ma  Pan  /  Pani  prawo  do  wniesienia  skargi  do  UODO  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych

osobowych  Pana  /  Pani  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
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