Grodzisk Wielkopolski, dnia ……….………….………………………..
…………..……………………………………………..
(Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

…………..……………………………………………..
…………..……………………………………………..
(adres zamieszkania lub siedziby)

…………..……………………………………………..
…………..……………………………………………..
(adres do korespondencji)

…………..……………………………………………..
(tel. kontaktowy)

…………..……………………………………………..
(adres e-mail)

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wielkopolski

WNIOSEK
o wydanie zapewnienia dostawy wody (do) i odbioru ścieków (z):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ogólny opis planowanej inwestycji)

na działce nr ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
położonej w .................................................................................................................................................
Powyższe zapewnienie (umowa) jest mi niezbędne do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy.
(do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej
1:500/1000 z zasobu geodezji w Grodzisku Wielkopolskim, określający usytuowanie nieruchomości w
stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia
terenu – załącznik obowiązkowy)

................................................
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: iod@grodzisk.wlkp.pl lub korespondencyjnie na adres: Grodziskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach
prawa art. 6 ust 1 pkt b i c RODO na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te zostały
zebrane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie
do celów archiwalnych w interesie publicznym. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
5 lat od zakończenia współpracy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

………………………………………………………………..
(potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną)

