
 
           …........................... dnia ….............. 
…........................................................... 
                            (imię i nazwisko) 
 

….......................................................... 
                          (adres) 
 

….......................................................... 
                         (miejscowość) 
 

….......................................................... 
                         (telefon kontaktowy)* 
 

          Zakład Usług Komunalnych 

          w Piaskach Sp. z o. o. 
          ul. Dworcowa 3 
          63-820 Piaski 
 
    Zwracam się z wnioskiem o zapewnienie w zakresie dostaw wody / i odbioru ścieków 

bytowych ** z działki oznaczonej numerem geodezyjnym ….....…................................ położonej  

w miejscowości …............................................................................................................. ......................... 

    Powyższe niezbędne jest do uzyskania warunków zabudowy i/ lub pozwolenia na budowę. 

    W załączeniu mapa poglądowa z naniesioną przybliżoną lokalizacją projektowanej 

inwestycji.   

         ….................................................. 
                         (podpis) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach 
przetwarzania Państwa  danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
1.  Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Piaskach  Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Dworcowej 3, 
63-820 Piaski, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, tel. 65 571 95 80. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres  e-mail: k.kedzia@piaski-
wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. 
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa  dane osobowe na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków w celu  realizacji obowiązków spółki określonych przepisami prawa i wynikającymi z ich postanowieniami, 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań polegających na zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzeniu ścieków przed 
zawarciem umowy  oraz wykonania umowy, 
- art. 6 ust. 1 lit. f  RODO w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz nawiązania kontaktu 
telefonicznego w sprawach związanych z obsługą złożonego wniosku. 
4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych.  Dane osobowe mogą być przekazywane  firmom dokonującym przeglądów instalacji 
i realizującym usuwanie skutków awarii. 
5. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 
przechowywane przez okres  6 lat od momentu zakończenia sprawy zgłaszanej we wniosku,  w celu ochrony przed ewentualnymi 
roszczeniami. 
6. Przysługuje Państwu prawo do: 
- dostępu do swoich danych osobowych, 
- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
- żądania usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
- żądania ograniczenia przetwarzania,  
- przenoszenia danych, 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do  wniesienia sprzeciwu (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 
21 RODO). 
7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia wniosku. 

 
* dane podanie dobrowolnie 
** niepotrzebne skreślić 


