
.........................................................                                  Białobrzegi, dnia ..........................
/imię i nazwisko wnioskującego/

.........................................................
/adres zamieszkania , tel.kontakt./

.........................................................                           
                                 Zakład Gospodarki Komunalnej

                                                                                            w Białobrzegach.

W N I O S E K
o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza

□ wodociągowego
□ kanalizacji  sanitarnej 

w .....................................................................    nr działki ..........................
      / nazwa miejscowości , 

□ istniejący budynek mieszkalny
□ projektowany budynek mieszkalny 
        

Przewidywane zapotrzebowanie i przeznaczenie wody:

 □ 5 m3/miesiąc, □ 10 m3/miesiąc, □ 15 m 3/miesiąc, □ ............ m 3/miesiąc

Ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków :

□ 5 m3/miesiąc, □ 10 m3/miesiąc, □ 15 m 3/miesiąc, □ ............ m 3/miesiąc

Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody:                                  □ 2019,  □ 2020, □ 2021

Proponowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków:                 □ 2019 , □ 2020, □ 2021

Nazwa  i  numer  aktu  prawnego  potwierdzającego  tytuł  prawny  do  korzystania  z  w/w

nieruchomości ...................................................................................................................................

Do w/w wniosku załączam:
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
Dwie kopie mapy sytuacyjnej z zaznaczonym nr działki określającą usytuowanie nieruchomości
względem istniejących sieci i obiektów oraz urządzeń uzbrojenia terenu.

.............................................
                                                                                                 / podpis /  



Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  wraz  z  informacją  o
przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej, Białobrzegi

5  b,  37-114  Białobrzegi,  zwany  dalej  administratorem;  administrator  prowadzi  operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2. Inspektorem  ochrony  danych  u  administratora  jest  Pan  Mirosław  Rzepka,  e-mail:
miroslawrzepka@wp.pl; tel. 662614044

3. Celem  zbierania  danych  jest  zawieranie  umowy  z  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  na
dostarczanie wody i odbiór ścieków; wystawianie faktur i upomnień. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści  danych oraz  ich sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczonego przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  oraz  prawo  do
wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizowania zadań przez Zakład Gospodarki
Komunalnej  w  Białobrzegach;    zawieranie  umowy  z  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  na
dostarczanie wody i odbiór ścieków; wystawianie faktur i upomnień. 

6. Dane udostępniane przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnianiu do państw trzecich lub
organizacji  międzynarodowych.  Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z
mocy prawa. 

7. Dane  udostępnione  przez  Pana/Panią  nie  będą  podlegały   profilowaniu  (forma
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych). 

8. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  realizowania  obowiązującej  umowy  z
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach.

Oświadczam poniżej,  własnoręcznym podpisem, że po zapoznaniu się z
wyżej  zawartymi  informacjami  wyrażam  zgodę  na  zbieranie  i
przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. 

...............................                                ................................
(miejscowość i data)                                     (podpis)


