POLA CIEMNE OBOWIĄZKOWE, POLA KROPKOWANE WYPEŁNIĆ OPCJONALNIE
POLA WYBORU ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM, WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DRUK NR TT-2.1
obowiązuje od 19.09.2020 r.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8
NIP- 628-00-01-037, KRS 0000067967

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI PRZYŁĄCZA DO WŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
DO SIECI KANALIZACYJNEJ
OŚWIADCZAM, ŻE PRZYŁĄCZ ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z:
Warunkami przyłączenia do sieci

TTznak warunków przyłączenia do sieci

data wydania

Planem sytuacyjnym przyłącza zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Projektem przyłącza zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
WNIOSKODAWCA

imię, nazwisko lub nazwa firmy

telefon / e-mail

miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr domu/lokalu

PRZYŁĄCZANY OBIEKT

;
;

budynek jednorodzinny w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej
inny:
określić rodzaj obiektu

; adres przyłączanego obiektu taki sam jak adres Wnioskodawcy
;

adres przyłączanego obiektu:

miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr domu/lokalu

numer działki

Przedmiotowy przyłącz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i nadaje
się do włączenia do sieci, za co przejmuję całkowitą odpowiedzialność. Dane przedstawione
w niniejszym zgłoszeniu są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu.
WNIOSKODAWCA

data

czytelny podpis
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Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@wodociagi.chrzanowskie.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji wniosku. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z wnioskiem oraz okres konieczny w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
3) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz przeniesienia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem realizacji wniosku. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana
danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania wniosku oraz współpracy z Administratorem danych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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