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

„DUNAJEC” Sp. z o. o.

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

33-318 Gródek nad Dunajcem 28

_____________________________
( miejscowość, data )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Imię i nazwisko / firma*

PESEL / REGON, NIP

Adres
miejscowość, kod pocztowy
Miejscowość/ulica,
numer
Adres do korespondencji inny
niż powyżej
Telefon kontaktowy –
nieobowiązkowe
Osoba fizyczna /
przedsiębiorca*

I.

Oznaczenie nieruchomości przyłączonej

Niniejszy wniosek dotyczy zawarcia umowy o odprowadzenie ścieków z nieruchomości położonej
w miejscowości ____________________ na działce ewidencyjnej nr _____ obręb ______________.
II. Oświadczanie o dostawie wody do nieruchomości przyłączonej
Oświadczam, iż w/w nieruchomość podłączona jest do sieci wodociągowej / posiada własne
ujęcie wody *.
III. Oświadczanie o rodzaju odprowadzanych ścieków:
________________________________________________________________________________
IV. Oświadczenie o tytule prawnym / korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym:
Oświadczam, że jestem:
_____________________________________________________________________________

V. Oświadczenie o ilości odprowadzanych ścieków
Z obiektu będą korzystać maksymalnie …………………. osoby. Ilość odprowadzanych ścieków
w ciągu miesiąca wyniesie ok. ……………… m3.

VI. Potwierdzenie tytułu prawnego (wypełnia pracownik „Dunajec” Sp. z o.o.):

Potwierdzam stan opisany w pkt IV na podstawie:
_____________________________________________________________________________

____________________
( podpis )

_____________________________
( czytelny podpis wnioskodawcy )

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIKI:
1. Dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości – do wglądu

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 wykonania umowy o odprowadzanie ścieków.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z nami umowa
o odprowadzanie ścieków (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 wykonywania umowy o odprowadzanie ścieków.
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 )

