WNIOSKODAWCA :

Zagórz, dnia ...................................

Imię i nazwisko / Nazwa:

........................................................................
........................................................................
Adres zamieszkania / Siedziba:

........................................................................
Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.
........................................................................
ul. Bieszczadzka 5
Nr PESEL/NIP......................................................

38 – 540 Zagórz
Seria i nr dowodu osobistego: .............................................

tel.13 46 51 500
Tel. ..................................................

Wniosek
o zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków/odbiór wód opadowych*
Proszę o zawarcie umowy na świadczenie usługi dostawy wody / odbioru ścieków /odbioru wód opadowych*

............................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko/Nazwa).

Adres punktu dostawy wody /odbioru ścieków/ odbioru wód opadowych*: .............................................................
Nr ewidencyjny dzaiałki...........................................................................................................................................
Rodzaj budynku *...................................................................................................................................................
(* mieszkalny, usługowy, gastronomia, handel, produkcyjny itp.)

Tytuł prawny do korzystania z obiektu*....................................................................................................................
(* własnośd, współwłasnośd, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd, nieruchomośd o nieuregulowanym stanie prawnym)

Rodzaj odprowadzanych ścieków: *....................................................................................................................................
(* bytowe, przemysłowe, inne)

Ilośd osób zamieszkujących (pracujących w) budynek(u):..................................................................................................
Wyposażenie mieszkania w instalacje: *…………………………………………………………….…………….……………………………………………
1-ubikacja bez łazienki, 2-zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody, 3- wc, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy, elektryczny, bojler)

Numer wodomierza wody miejskiej: *………………………………………...…… Stan wodomierza …..………………
(*jeśli jest zamontowany )

Numer wodomierza wody własnej: *……………………………………….……… Stan wodomierza …..………………
(*jeśli jest zamontowany )

Oświadczam, że :
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Administratora
Danych Osobowych – Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy .
2) zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich przeglądania, aktualizacji,
uzupełnienia, poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawie wniesienia
skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

* dokonad właściwego wpisu lub skreślenia
....................................................................................................................
Świadomy/mi/ odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam/y/powyższym własnoręcznym
podpisem prawdziwośd danych, zamieszczonych w tym wniosku

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający aktualny stan prawny nieruchomości lub oświadczenie w przedmiocie statusu
prawnego w stosunku do nieruchomości: (akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, pozwolenie na
budowę, umowa najmu, dzierżawy, zarządu, wyciąg z ksiąg wieczystych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej).
2. Inwentaryzacja powykonawcza.
3. Kopia gwarancji wodomierza wody własnej. (jeśli jest zamontowany).
4. Rzut poziomy budynku ze schematem instalacji wodociągowej (z zaznaczeniem wszystkich punktów poboru
wody i wodomierza własnego) skali 1:100 lub 1:50 (jeśli jest zamontowany wodomierz).

Informacja skrócona 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 zawarcia i wykonania umowy o 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.
Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
Administratora danych osobowych www.zut.zagorz.net oraz w siedzibie ZUT Sp. z o.o. w Zagórzu.

