NIP 7343232860
REGON 120445841
KRS 0000282163
Kapitał zakładowy 18 200 000,00 zł

„DUNAJEC” Sp. z o. o.
33-318 Gródek nad Dunajcem 28

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy w Nowym
Sączy/o. Gródek nad Dunajcem
81 88110006 0010 0100 4183 0014
telefon: 18 441 62 28
e-mail: biuro@dunajec-grodek.pl

_____________________________
( miejscowość, data )

____________________________________________
(imię i nazwisko / firma)

_______________________________________
(adres siedziby)

_______________________________________
(adres do korespondencji)

__________________________________________________

(telefon: komórkowy, stacjonarny ) – nieobowiązkowe

__________________________________________________

(adres e-mail) – nieobowiązkowe

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wnoszę o wydanie warunków
technicznych przyłączenia do nieruchomości:
___________________________________________________________________________________
( miejscowość, numer adresowy, numer ewidencyjny działki, obręb, numer księgi wieczystej )

___________________________________________________________________________________
Oświadczam, iż posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
na terenie której istnieje / jest planowana (-ny)*
___________________________________________________________________________________
( rodzaj i orientacyjna wielkość zabudowy )

z potrzebami w zakresie dostawy wody w ilości do ______________________________ m3/miesiąc**.
Pobierana woda będzie wykorzystywana w celach _________________________________________ .
( określić cel wg celów Prawa wodnego )

Przyłączenie do sieci wodociągowej zamierzam wykonać w terminie do ________________________ .
( miesiąc, rok )

_____________________________
( czytelny podpis wnioskodawcy )

*niepotrzebne skreślić
** ilość na miesiąc wg przeciętnych norm zużycia wody wynoszą dla budownictw mieszkaniowego 3m 3/osoba, dla biur 0,5m3 /osoba

ZAŁĄCZNIKI:
1. Kopia aktualnej mapy przedstawiającej lokalizację wnioskowanej działki.

I.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest „Dunajec” Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą w 33-318
Gródku nad Dunajcem 28.
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres 33-318 Gródek nad Dunajcem, mailowo
na adres: biuro@dunajec-grodek.pl, telefonicznie pod numerem 18 441 62 28 lub z powołanym przez
nas inspektorem ochrony danych iod.dunajec@grupaproxima.com. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu określenia warunków technicznych 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, Spółka może przekazywać:
 osobom upoważnionym przez Spółkę – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki,
 podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 innym odbiorcą – np. kurierom, ubezpieczycielowi, kancelariom prawnym, firmom windykacyjny,
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.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli powyżej:

_____________________________
( czytelny podpis wnioskodawcy )

