Inicjator:

nazwa

adres

telefon*

e-mail*

Wniosek
o ujęcie w planach rozbudowy sieci wodociągowej
1. Lokalizacja inwestycji:

2. Parametry techniczne sieci wodociągowej:
- długość wodociągu [mb]
- średnica wodociągu [mm]
- materiał
3. Ilość planowanych przyłączy domowych na terenie objętym wnioskiem
szt.,
w tym w zależności od możliwości podpisania umowy o dostarczanie wody:
szt. przyłączy do istniejących gospodarstw domowych;
szt. przyłączy do budynków w budowie;
szt. przyłączy do działek niezabudowanych.
4. Załączam:
− projekt zagospodarowania działki lub terenu: _________ szt.
− projekt architektoniczno-budowlany: _________ szt.
− projekt techniczny: _________ szt.
− oświadczenie lub kopia oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu
technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami
dotyczącymi zamierzenia budowlanego,
− oświadczenie lub kopia oświadczenia projektanta sprawdzającego o sporządzeniu
projektu
technicznego,
dotyczącego
zamierzenia
budowlanego
zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
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5. Projekt został wykonany przez:
6. Pozwolenie / zgłoszenie** numer:

z dnia:

7. Dziennik budowy: tak/nie**
*
**

- pole nieobowiązkowe, ułatwi kontakt w sprawie
- niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20;
2. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym
przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnej sprawy oraz do celów archiwalnych; dane
przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, oraz Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej administratora: www.pwik.czest.pl;
7. w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
−
dostępu do treści swoich danych osobowych,
−
sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są
niezgodne z rzeczywistością,
−
usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
−
wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania,
−
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
−
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
−
przenoszenia danych;
Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw zależy
bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często sposobów ich gromadzenia.
Ponieważ Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa,
w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana
danych.
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (organ nadzorczy-Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2);
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji wniosku;
10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa
w art. 22 rozporządzenia RODO;
11. Podanie danych osobowych jest WARUNKIEM UJĘCIA W PLANACH ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, jednakże
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować ODMOWĄ REALIZACJI WNIOSKU.
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