Załącznik nr 45 do I - 4.2.3

TT – O/W

OŚWIADCZENIE
o posiadanym prawie do włączenia się do istniejącego/projektowanego* przewodu
wodociągowego / kanalizacji sanitarnej *
Ja, niżej podpisany (a)
……………………………………………………………………………………………….......
(inwestor realizujący przyłącze)

legitymujący (a) się nr dowodu osobistego…………………………PESEL…………………
zamieszkały (a)………………………………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………..
(dokładny adres)

Niniejszym oświadczam, że posiadam zgodę właściciela/właścicieli* przewodu wody/kanalizacji
sanitarnej* zlokalizowanego na działce nr. ewidencyjny …………………………….....................przy
ul……………………………………................

w

miejscowości…………….……………………

gm………………………….…na włączenie się do ww. uzbrojenia (przewodu) oraz korzystanie z
niego/nich* w celu dostawy wody/odbioru ścieków do/z budynku nr…………….na działce nr
ewid…………………………w miejscowości………………………………………
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych poniżej.
Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
Zgodnie z art. 13 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 są „Wodociągach Kieleckie” Sp. z o. o . z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 64;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o. o .: tel. 41 365 31 44, e-mail:
iodo@wod-kiel.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zlecenia /realizacji wniosku;
4)Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5) Pani/Pana dane osobowe z tytułu archiwizacji dokumentacji technicznej i związanych z nią wniosków będą przechowywane
bezterminowo;
6) 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, przy czym cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania zlecenia lub realizacji wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania zlecenia/wniosku;
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam dobrowolnie
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu wykonania zlecenia/ realizacji wniosku.
Zostałam/zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.

………………………
(miejscowość, data)

…………....……………………

(podpis złożony w siedzibie Spółki w obecności
pracownika „Wodociągów Kieleckich”
lub poświadczony notarialnie)

* Niepotrzebne skreślić

