
WNIOSKODAWCA 

…………………………………  Sędziszów Młp. dnia ………..…………

…………………………………      Nr Wniosku   …………………………. 
(Imię i Nazwisko, instytucja)                Wypełnia PGKiM Sp. z o.o. 

…………………………………….

…………………………………….  
(Adres do korespondencji)     
…………………………………….  
(Telefon kontaktowy 1))   

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. 3-go Maja 11 

39-120 Sędziszów Młp.  

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I PRZYJĘCIE

ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zapewnienia dostawy wody* i przyjęcia ścieków sanitarnych*  

z budynku: mieszkalnego jednorodzinnego lub wielorodzinnego*, gospodarczego*, usługowego* dla

potrzeb uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 

Adres nieruchomości:  

Miejscowość…………………………, ulica……………………., nr działki ……………… 

  
UWAGA: 

 Do wniosku należy załączyć: 

1. Kopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych.  

* niepotrzebne skreślić  
                                                                                                                                                                                 
1) Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jego podanie ułatwi Administratorowi kontakt ze Zleceniodawcą w celu realizacji zleconej

usługi. Wskazane w niniejszym ustępie dane nie będą wykorzystane w innych celach, niż realizacja zlecenia. Zgoda na przetwarzanie numeru

telefonu może być w każdej chwili wycofana poprzez złożenie pisemnego wniosku do Administratora. 

………………………….. 
     (podpis ) 



 

 

 
 

Szanowni Państwo,   

 
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46//WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych), zwane dalej „Rozporządzeniem”. 
Informujemy, że w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych, od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu 
przysługiwać określone niżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo. Z 
uwagi na to, że składając niniejszy wniosek podają Państwo dane osobowe, na podstawie art. 13 Rozporządzenia 
przekazujemy informację o tym, na jakiej podstawie, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz 
jakie w związku z tym prawa Państwu przysługują. 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  
w Sędziszowie Małopolskim adres: 39-120 Sędziszów Małopolski ulica 3 Maja 11, numer telefonu 17 2216769, adres e-mail: 
pgkim_s@wp.pl Pod tym samym numerem telefonu i adresem e-mail można skontaktować się z inspektorem ochrony danych.   
 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:  

 podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków  
(art. 6 ust.1 lit. b/ Rozporządzenia),  

 zawarcia i wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (art. 6 ust.1 lit. b/ Rozporządzenia),  

 wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 
6 ust.1 lit. c/ Rozporządzenia),  

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (art. 6 ust.1 lit. e/ Rozporządzenia), 

 ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f/ Rozporządzenia), 

 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania.  
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, do 
sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania danych. 
 
W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy bądź podjęcia na żądanie 
działań przed zawarciem umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania tej umowy bądź dokonania 
żądanych działań. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub wycofania 
zgody na przetwarzanie tych danych będzie brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy bądź brak możliwości podjęcia 
żądanych działań.  
 
Odbiorcami Państwa danych, czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym 
prawem, będą nasi zaufani partnerzy przetwarzający dane na nasze zlecenie tj.  podmioty świadczące usługi księgowe, 
prawne, informatyczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa  np. organy 
państwa, sądy, organy administracji publicznej, organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią  
z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

 
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

 Potwierdzam odbiór:  
 

 
……………………………………….. 

 data i podpis Klienta  

 

mailto:pgkim_s@wp.pl

