REALIZACJA PRZYŁĄCZA WOD. – KAN. PRZEZ (Zleceniobiorcę)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
tel.: 34-3773-206 (Dział Techniczny); tel.: 34-3773-350 (Wydział Sieci Wodociągowej);
tel.: 34-3773-360 (Wydział Sieci Kanalizacyjnej); tel.: 34-3773-280 (Wydział Wodomierzy); tel.: 34-3773-307/308 (Biuro Obsługi Klienta)
e-mail: poczta@pwik.czest.pl, strona internetowa: www.pwik.czest.pl

NR ZLECENIA ………………………………………….

Częstochowa, dn. …..……………………………………..r.

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI
(KOMPLEKSOWE WYKONANIE PODŁACZENIA WOD-KAN)

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………..
Imię i nazwisko zleceniodawcy, nazwa firmy w przypadku osób prawnych i innych podmiotów gospodarczych, (pieczątka)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Adres - miejsce zamieszkania/siedziba

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
Pesel/NIP – opcjonalnie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Telefon kontaktowy – opcjonalnie

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania, siedziba)

Zlecam kompleksowe wykonanie podłączenia:
wodociągowego*,
kanalizacji sanitarnej*,
inne* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
na podstawie opracowanej wyceny (nr pisma TT1 …………………………………………………..…..………………………..) do posesji/działki
nr ………………….…………, zlokalizowanej w miejscowości ………………………………………….………………………….………………………………………….
przy ul. ………….………………………………………………………………… nr ………….…………., gmina .…………………………..…………………………………………….,
polegające na:
opracowaniu dokumentacji technicznej*
realizacji podłączenia*
inne* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
Załączniki :
aktualna mapa zasadnicza lub mapa do celów projektowych*
dokumentacja techniczna* (jeśli jest w posiadaniu zleceniodawcy)
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
druk PB-5 (dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa ) oraz numer księgi wieczystej*
zgoda właścicieli działek, na terenie których planowana jest realizacja inwestycji obejmująca zgodę
na lokalizację, wykonanie i eksploatację przyłącza/y * (zgodnie z wrysowaną propozycją trasy przyłącza wody
i/lub kanalizacji sanitarnej załączoną do wniosku o warunki techniczne)
* Wybraną pozycję prosimy zaznaczyć krzyżykiem ( X )
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W przypadku odstąpienia od przedmiotu zlecenia, zleceniobiorca obciąży zleceniodawcę kosztami poniesionymi
na przygotowanie dokumentacji technicznej umożliwiającej realizację inwestycji.
W sprawach nieuregulowanych Zleceniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
UWAGA: Realizacja podłączenia nastąpi po opracowaniu dokumentacji technicznej, uzyskaniu niezbędnych
uzgodnień i pozwoleń przez zleceniobiorcę oraz po podpisaniu przez zleceniodawcę Umowy o kompleksowe
wykonanie przyłącza/y.

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:
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 oraz podmiotom współpracującym
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie obsługującym systemy informatyczne oraz
realizującym inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami powierzenia danych;
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.
1.

……………………………………………………………………………..
(czytelny podpis, pieczątka zleceniodawcy)
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