ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. Z O.O. w KURYŁÓWCE
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Kuryłówce

……………………………….
miejscowość i data

Kuryłówka 528; 37-303 Kuryłówka
Nip: 816-17-01-054
tel.: 17 2438 027

Wnioskodawca
Nazwisko/nazwa
Imię/cd. Nazwy firmy

Adres zamieszkania/siedziba
Miejscowość:

NIP (dot. firm)

Kod

Poczta

Ulica:
Dane kontaktowe (podawane za dobrowolnie)
Telefon:

Nr budynku

Nr lokalu

e-mail:

Wniosek o warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej na terenie Gminy Kuryłówka
Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wnoszę o wydanie warunków
technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej:
Adres nieruchomości
Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica

Nr administracyjny posesji

Nr działek

Obręb

Rodzaj planowanej zabudowy (właściwe zaznaczyć/wypełnić):
 budynek mieszkalny jednorodzinny ......................................................................................... (podać ilość budynków)
 budynek gospodarczy................................................................................................................ (podać ilość budynków)
 budynek letniskowy (rodzaj) .................................................................................................... (podać ilość budynków)
 zakład usługowy/produkcyjny/inne (rodzaj) ............................................................................ (podać ilość budynków)

Ilość dostarczanej wody i/albo odprowadzania ścieków w ………………….. m3 /m-c.
1.

Załączniki do wniosku:

 kopia mapy zasadniczej z planowaną lokalizacją budynków
 wypis z rejestru gruntów

……………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. Z O.O. w KURYŁÓWCE
I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce (dalej ZGK) z
siedziba w Kuryłówce 528.
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Kuryłówka 528, 37-303 Kuryłówka, mailowo na adres
zgk@kurylowka.pl, telefonicznie pod numerem 17 243 80 27 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony
danych. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wydania zapewnienia przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest złożony wniosek o zapewnienie przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane osobowe Odbiorcy usług, ZGK może przekazywać:
 Osobom upoważnionym przez ZGK – pracownikom i współpracownikom, którzy musza mieć dostęp
do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 Podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.
 Innym odbiorcom- np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym,. firmom windykacyjnym,
obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wydawania zapewnienia o przyłączenie do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej. Odbiorcy usług maja prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Odbiorca usług ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

II. Klauzula informacyjna
Zakład Gospodarstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Kuryłówce informuje że na podstawie art. 27e ust.1 pkt.2)
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2017.po. 328 ze zm.), w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do
złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
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