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Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 

32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8 

NIP- 628-00-01-037, KRS 0000067967 

data 

 

PROPONOWANA DATA ODBIORU PRZYŁĄCZA 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI PRZYŁĄCZA DO WŁĄCZENIA 

 

 

 

 

określić rodzaj obiektu 

budynek jednorodzinny w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej 
; 

inny: 
; 

; adres przyłączanego obiektu taki sam jak adres Wnioskodawcy 

 

DRUK NR TT-2.2 

obowiązuje od 01.08.2022 r. 

 

 

; 
adres przyłączanego obiektu: 

 

 

 

numer księgi wieczystej lub numer działki 

 

kod pocztowy nr domu/lokalu miejscowość ulica 

    

imię, nazwisko lub nazwa firmy 

 

WNIOSKODAWCA 

 

telefon 

 

PRZYŁĄCZANY OBIEKT 

 

 

 

 

 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ  

DO SIECI KANALIZACYJNEJ  

 

 

 

miejsce na prezentatę 

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy inny niż Wnioskodawcy): 

 

 

kod pocztowy nr domu/lokalu miejscowość ulica 

    

kod pocztowy nr domu/lokalu miejscowość ulica 
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 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

• przyłącz został wykonany zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci: 

  

 

• dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe i odpowiadają stanowi  

faktycznemu i prawnemu; 

• przyłącz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i nadaje się 

do włączenia do sieci; 

 

Załączniki 

do wniosku: 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE SP. Z O. O. DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8. 

Kontakt do Administratora: nr telefonu: 32/623 32 32. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  

e-mail:  iod@wodociagi.chrzanowskie.pl. 
 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH  

Dane przetwarzane są na następujących podstawach prawnych, w celu: 

• zrealizowania złożonego wniosku, co może łączyć się z wykonaniem umowy z nim powiązanej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO w przypadku konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku spółek, 

fundacji etc.) – zrealizowanie wniosku oraz umowy;  

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. prowadzenie dokumentacji podatkowej, rachunkowej, 

fakturowej księgowej i jej archiwizowanie, wykonanie zadań określonych przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków; wykonanie zadań określonych przepisami prawa budowlanego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) RODO) – 

obowiązek prawny; 

• realizowania zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – interes publiczny; 

• ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem wniosku i umowy 

(podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) RODO) – uzasadniony interes Administratora; 

Przekazanie danych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne dla zrealizowania wniosku i umowy. W przypadkach wskazanych 

w przepisach prawa, o których wyżej mowa, przekazanie danych jest obowiązkowe. 
 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane będą przechowywane przez okres związany z realizowaniem ww. celów, tj.: 

• przez okres realizowania wniosku lub umowy; 

• przez okres wynikający ze wskazanych powyżej przepisów prawa np. przepisy prawa podatkowego, w tym określające okres 

archiwizowania dokumentacji; przepisy prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; przepisy 

prawa budowlanego; 

• przez okres konieczny w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń i ich przedawnień oraz obrony praw administratora; 

• przez okres związany z interesem publicznym, 

• do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych. 
 

KOMU DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem przy realizowaniu ww. celów, i są to przede wszystkim 

operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, dostawcy i serwisanci usług IT, firmy świadczące doradztwo prawne czy podatkowe. 

W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości jak i uprawnione organy 

państwowe np. urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy 

regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, organy z zakresu prawa 

budowlanego. 
 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZEKAZANIEM DANYCH 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz ich kopia), sprostowania 

danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienia danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych – na zasadach określonych w RODO, wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się 

z Administratorem. Ponadto można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

W przypadku przekazywania danych Państwa mocodawców lub pełnomocników (w tym osób przez Państwa upoważnionych) oświadczają 

Państwo, że dysponują Państwo zgodą tych osób na przekazanie ich danych osobowych administratorowi, w powyżej wskazanych celach. 

Jednocześnie zobowiązują się Państwo do poinformowania tych osób, o przekazaniu ich danych osobowych administratorowi. W tym celu 

mogą Państwo posłużyć się treścią niniejszej informacji.  

Więcej informacji o ochronie danych można uzyskać kontaktując się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 

data 

 
czytelny podpis 

WNIOSKODAWCA 

data wydania znak warunków przyłączenia do sieci 

 TT- 

 

mailto:a.wasniowska@rpwik.pl

