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                            nowa umowa               zmiana warunków umowy                 aktualizacja danych 

 

Dane Wnioskodawcy :        

 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody  i 
odprowadzania ścieków z dnia 16 października 2015 r., wnoszę o zawarcie w/w. umowy.  
 

Dane nieruchomości : 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do gminnej sieci wodociągowej:              tak         nie 

Planowane zużycie wody/ ilość osób.................................m³/m-c 

Ścieki z posesji odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej  :       bezpośrednio     oczyszczalnia przydomowa             

  poprzez instalację  innych użytkowników            z wykorzystaniem zbiornika szamba bezodpływowego                                                                                       

Budynek : 

   zamieszkały        w budowie     działka niezabudowana 

Miejsce lokalizacji wodomierza:                    studzienka wodociągowa.   budynek 

 

Dodatkowe informacje dot. położenia przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:    

Oświadczam, że stan prawny nieruchomości której dotyczy ten wniosek w akcie notarialnym lub wyciągu z księgi wieczystej – 

położonej w miejscowości........................................................, o nr działki ........................ jest stanem faktycznym i aktualnym. 

 

Załączam:       I oświadczam, że jestem: 

 akt własności nieruchomości / do wglądu /                                              właścicielem 

 zaświadczenie REGON                      współwłaścicielem- udział:............**  

 Uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty                    zarządcą, *** 

 Kopia umowy o zarządzaniu nieruchomością      dzierżawcą,***  /   najemcą*** 

 protokół odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego 

 akt własności nieruchomości / do wglądu / 

 

 

Niniejszym wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po 

uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów. Fakturowanie usług, świadczonych przez 

Przedsiębiorstwo, będzie się odbywało od dnia złożenia wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorca usług. 

 

 

Kruśliwiec , dnia  ................................                                                            ........................................................ 

                                 (czytelny podpis Wnioskodawcy-Odbiorcy usług) 

**  wymagana zgoda współwłaściciela na podpisanie umowy, 

*** wymagana zgoda właściciela  

Imię i nazwisko / Nazwa: .……………………..................................................................................... 

Adres do korespondencji:……………………...................................................................................... 

Adres nieruchomości/ przyłącza         ………………………………………………............................... 

Nr telefonu kontaktowego :   …………………………………………  e-mail   …………………………… 

Osoby fizyczne:  PESEL ………………………………............................         

Podmioty gosp./Instytucje:  NIP*: ………………….......................  REGON*: …………………….     

KRS*...........................................................           
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 
 
Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, 
Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław 
http://www.gzkkrusliwiec.com.pl ; e-mail :gzkkrusliwiec@pro.onet.pl 
 
Inspektor ochrony danych: 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail:iodo@gzkkrusliwiec.com.pl 
 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu: 

• zawarcia i wykonania umowy, - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, 
w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO,  

• wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 
6 ust. 1 pkt c RODO, 

Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe wynikające z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przetwarzane przez 
okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową. 
Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz 
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO.  
Odbiorcy danych: 
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 
imieniu Administratora. 
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
Monitoring wizyjny 
Na terenie zakładu zainstalowane są urządzenia monitoringu wizyjnego.  
Celem przetwarzania danych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest ochrona osób i mienia.  

Dane są przechowywane na serwerze administratora danych osobowych maksymalnie przez 48 godzin. 
Monitoring obejmuje:  

• wjazd do zakładu 

• plac zakładu 

• wejście do biurowca 

• wnętrze biurowca 
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych oraz ograniczenia ich 
przetwarzania. 
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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