Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o. o.
ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec
tel/fax 068/384-80-80
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Siedlec....................................

..............................................
imię i nazwisko lub nazwa Zakładu
.............................................
adres
.............................................
telefon

Zakład Eksploatacji
Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 15
64-212 Siedlec

Proszę o wydanie zapewnienia:
1.

□ dostawy wody

2.

□ odbioru nieczystości płynnych
dla nieruchomości położonej w miejscowości ………………………………………...
przy ul. …………………………………….… dz. nr …………....................................
o charakterze …………………………….….................................................................
(mieszkalnym, wielorodzinnym, handlowym, produkcyjnym)

Przeznaczenie wody na cele [m3/m-c]

Ilość odprowadzanych ścieków [m3/m-c]

(do celów gospodarczych, przemysłowych)

(do celów bytowych, przemysłowych)

…………………………………………

………………………………………..

….....................................
podpis

Załączniki:
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczoną lokalizacją projektowanego budynku lub z
zaznaczonymi granicami nieruchomości oraz szkicem przyłącza/-y.

WNIOSEK NIEKOMPLETNY NIE ZOSTANIE ROZPATRZONY
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000327950
Kapitał Zakładowy 20 012 000 zł wpłacony w całości
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Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o. o.
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Klauzula informacyjna dla klienta Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email iod@presstu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Realizacji usługi wynikającej z wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne
do realizacji umowy
b) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO – prawo wodne
c) Ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z
wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. f RODO
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty którym na podstawie umowy
powierzono
przetwarzanie danych osobowych.
5) Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez
okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów
prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową realizacji usługi.

.......................................
podpis

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000327950
Kapitał Zakładowy 20 012 000 zł wpłacony w całości
NIP 923-16-65-135 · REGON 301066285 · BDO 000062169

