Będzino, dnia …….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskującego / firma

………………………………………………………............................................................
Adres do korespondencji

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY/ ODBIORU ŚCIEKÓW/
W związku z planowanym zabudowaniem działki nr …………………….………………. położonej w miejscowości /
obrębie …………………………………………..…... wnoszę o zapewnienie dostawy wody / odbioru ścieków.
Rodzaj planowanej zabudowy (zaznaczyć właściwe):

□ jednorodzinna

□

wielorodzinna – ilość kondygnacji …….

□ usługowa

□

produkcyjna

□ inna (jaka) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pouczenie:
Do wniosku należy załączyć:
- aktualną mapę zasadniczą do celów opiniodawczych (skala 1:500 lub 1:1000)

Sposób odbioru zapewnienia – niepotrzebne skreślić
- Odbiorę osobiście (proszę wpisać nr telefonu) ……………………………………..………………………….…………………..
- Proszę wysłać na mój adres

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GZK W BĘDZINIE
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Będzinie, Będzino 17, 76-037 Będzino
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Będzino 17, 76-037 Będzino
b) telefonicznie: 94 3162 303
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Kierownika GZK inspektorem ochrony danych pod adresem email gzk@bedzino.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji niniejszego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) RODO1.
Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane osobom upoważnionym przez GZK – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym wydano zapewnienie.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu, lub
naszych prawnie uzasadnionych interesów;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o profilowaniu.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) oraz podjętych działań.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wykonania zlecenia.

……………………………………………………………………
Podpis Inwestora

