
 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji      Załącznik D-01/04 

„WODNIK”  Spółka z o.o.       Wydanie 4 str. 1 

58 – 560 Jelenia Góra, Plac Piastowski  21 

                                                                                                                          Jelenia Góra, dnia ………..…… 
 

 

ZGŁOSZENIE WPIĘCIA PRZYŁĄCZA DO SIECI  

KANALIZACJI SANITARNEJ* / OGÓLNOSPŁAWNEJ* 

 

 
Zgłaszam gotowość wykonana wpięcia do sieci kanalizacyjnej przyłącza do budynku nr …………..….., działka nr ……………… 

przy ul. ……………………………………………………………………………………..w Jeleniej Górze. 

1. WNIOSKODAWCA: 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy..……………………………………………………………………………………………….……. 

Adres…………………………………………………………………………………………..……….…………………………….. 

Telefon kontaktowy - ………………….. , e-mail: ………………………..……………………………….. 
 

2. WŁAŚCICIEL PRZYŁĄCZA: 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy ………………...………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania….………………………………………………………..………………….………………………………….. 

Telefon kontaktowy - …………………………………………………... 

3. LOKALIZACJA OBIEKTU: 

Miejscowość -………………………………………………………..Ulica -………………………………………………………………………… 

Nr posesji lub działki - …………………Nr warunków technicznych -………………………………………………………..………. 
 

4.  RODZAJ OBIEKTU: 

Budynek mieszkalny: A) jednorodzinny*  B) wielorodzinny* C) inny obiekt: (wpisać jaki) ……….……………………………… 

5. ZAŁĄCZNIK:  Plan sytuacyjny przyłącza 

 

OZNACZENIA: 

* właściwe podkreślić 
OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zlecenia. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016)  informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.   

z siedzibą w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.  jest 

możliwy pod numerem tel. 75 73 03 555 lub adresem email iod@wodnik.net.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub wykonania usługi na podstawie art. 6  

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego). 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 

umowy lub wykonania usługi. 

 

 

…….………………………… 
                                                                                                                                                 (podpis) 
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