
ZEZWOLENIE NA WPIĘCIE PRZYŁĄCZA/SIECI*  

DO PRYWATNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACJI SANITARNEJ* 

Niżej podpisany(a) 

……………………………………………………………………………………………………………za

m. ……………………………………………………………………………………………………… 

leg. się dowodem osobistym ......………………………………………………………………………… 

nr telefonu ………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że: 

1. Zostałem(am) zapoznany(a) z planowaną trasą przyłącza wodociągowego/przyłącza kanalizacji 

sanitarnej/sieci wodociągowej/sieci kanalizacji sanitarnej*, zgodnie z wydanymi warunkami. 

INWESTOR:……………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………........... 

2. Wyrażam zgodę ww. Inwestorowi na wpięcie planowanego przyłącza wodociągowego/przyłącza 

kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej/sieci kanalizacji sanitarnej* do istniejącej sieci 

wodociągowej/sieci kanalizacji sanitarnej, której jestem właścicielem/współwłaścicielem*, posadowionej 

w działkach nr  

 

……………………………………………………….……… obręb ……………………………………. 

3. Niniejsza zgoda przyrzeczona zostanie na czas nieoznaczony. 

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

………………………………………… 
Data oraz czytelny podpis właściciela sieci 

 
Informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w 55-093 Kiełczów, ul. Wilczycka 14, zwany dalej 

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@zuk-kielczow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wpięcia do sieci prywatnej i będą udostępniane innym odbiorcom, 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

o firmy realizujące inwestycje, 

o  inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 

o  ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz t.j.  z 2020 r. poz. 2028.) – 

realizacja obowiązku prawnego, 

o art. 6 ust. 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r - realizacja umowy, 

o art. 6 ust. 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r - realizacja obowiązku prawnego, 

o art. 6 ust. 1f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r - realizacja prawnie uzasadnionych 

interesów administratora. 

6. podanie danych jest niezbędne do realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej, w przypadku niepodania danych, niemożliwa jest realizacja w/w zadania, 

7. posiada Pani/Pan prawo do: 

o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

o wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

o przenoszenia danych, 

o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody. 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa i po tym okresie zostaną usunięte. W przypadku wystąpienia 

roszczeń dane osobowe będą przechowywane do czasu ich wygaśnięcia.   

 

 

 

 

 

………………………………………… 
Data oraz czytelny podpis właściciela sieci 


