WNIOSEK
o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci
........................................................................................................

Zagórz, dn. ………………………..

nazwisko i imię / firma
........................................................................................................
adres zameldowania /Siedziba
.......................................................................................................
adres do korespondencji

Zakład Usług Technicznych
Spółka z o.o.

.......................................................................................................
PESEL/KRS/Zaś. ew. dz. gosp.

ul. Bieszczadzka 5

................................................................
telefon komórkowy, stacjonarny

38-540 Zagórz

Na podstawie §23. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wnoszę o wydanie
warunków technicznych przyłączenia nieruchomości
……………………………………………................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr ewid. działki, nr księgi wieczystej).
do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej/deszczowej*) zarządzanej prze ZUT Sp. z o.o.
Oświadczam że jestem właścicielem/współwłaścicielem/najemcą/dzierżawcą/użytkownikiem
wiecznym/ leasingobiorcą/ …………………..*) wyżej wymienionej nieruchomości, na terenie której
istnieje/ jest planowana (-ny)*)
…………………………………………………………………………………………………………....
(rodzaj i orientacyjna wielkość zabudowy)

z potrzebami w zakresie dostawy wody i /lub odprowadzania ścieków w ilości do ………… m3/mc**)
Przyłącze zamierzam wykonać w terminie do …………………………….
(miesiąc, rok)

Do wniosku załączam kopię mapy zasadniczej/aktualną do celów projektowych*) w skali 1:1000.
1.
2.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ujawnionych Spółce w związku z
niniejszym wnioskiem, tylko w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia tego wniosku.
Oświadczam, że w związku ze złożeniem wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i podjęciem działao przez
Administratora na moje żądanie, zostałem/am poinformowana o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
przeglądania, aktualizacji i uzupełnienia, poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

.................................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy
*) należy podkreślić informacje właściwe, skreślić niewłaściwe
**) ilości na miesiąc wg przeciętnych norm zużycia wody wynoszą: dla budownictwa mieszkaniowego 3 m 3/osobę, dla biur 0,5 m3/osobę

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Paostwa danych osobowych jest Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą 38-540 Zagórz
ul. Bieszczadzka 5 tel. 134651500 e-mail zutzagorz@pro.onet.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji żądania wydania warunków przyłączenia do sieci ( ust. 1a
art. 6 , rozporządzenia o ochronie danych 2016/679),
3. Dane osobowe mogą byd przekazywane:
 dostawcom systemów informatycznych i usług IT w ramach aktualizacji i naprawy oprogramowania tylko
wyłącznie za naszą zgodą i zgodnie z naszymi poleceniami,
 Urzędowi Miasta i Gminy Zagórz w ramach uzgodnieo warunków przyłączenia do sieci,
 organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane nie będą przekazywane do paostw trzecich,
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania warunków podłączenia do sieci .
6. Dane nie będą podlegad decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
7. Konsekwencją niepodania danych wymaganych wnioskiem powoduje brak możliwości wydania warunków
przyłączenia do sieci.

-2-

