Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan. - budynki komercyjne

Racibórz, dnia…………………………..
..........................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy
…………………………………………………………………………………
ulica i nr domu

WODOCIĄGI RACIBORSKIE Sp. z o.o.
ul. 1- go Maja 8
47-400 Racibórz

………………………………………………………………………………….
kod pocztowy, miejscowość
……………………………………………………….
NIP
………………………………………………………
numer telefonu kontaktowego*
……………………………………………………….
e-mail*

WNIOSEK
Wnioskuję o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci**:

□ wodociągowej

□ kanalizacji sanitarnej

□ kanalizacji deszczowej

nieruchomości przy ul. ……………………………………….……… dz. nr .………….…..……… w ……………………………………………..…………
nr księgi wieczystej ………………………………………………………………..……
Przeznaczenie nieruchomości**:

□ osiedle domków □ budynek wielorodzinny □ przemysłowe □ inne ……………..……………………………………………………
Budynek/Obiekt**:

□ istniejący □ projektowany

Zakładana ilość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków ………………..…….. m3/dobę
Rodzaj odprowadzanych ścieków**:

□ bytowe

□ przemysłowe

□ inne ………………………………………………………………………………….……………………...

Charakter usługi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków ………………………………………………………….................

Załączniki**
 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
 dokument potwierdzający tytuł prawny do działki - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością – do wglądu
*dane nieobowiązkowe
**odpowiednie zaznaczyć
***niepotrzebne skreślić
UWAGA!!! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia.

Forma przekazania warunków**:

□ wysyłka pocztą □ odbiór osobiście □ przez upoważnioną osobę …………………………………...............................................
(Imię i nazwisko)

Wyrażam/ Nie wyrażam*** zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych w postaci numeru
telefonu i /lub adresu e-mail w celach o charakterze informacyjnym oraz kontaktowym.

…..…………………………………………………………
czytelny podpis Zlecającego
Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych
przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem.
Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. powołała
email: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl.

Inspektora

Ochrony

Danych,

z

którym

można

skontaktować

się

poprzez

Dane osobowe będą przetwarzane przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w zakresie i celu:




niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Wodociągi Raciborskie
Sp. z o.o.,
wykonania przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,
zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy
lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań
związanych z przedmiotem wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem
rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpatrzenia i ułatwienia kontaktu z Panią/Panem.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania
na adres: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z
naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: www.wodociagiraciborskie.pl
w zakładce RODO.

*dane nieobowiązkowe
**odpowiednie zaznaczyć
***niepotrzebne skreślić
UWAGA!!! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia.

