………………., dnia ……………
……………………………………..
(Imię i nazwisko właściciela działki)
……………………………………..
(Seria i nr dowodu osobistego)
……………………………………...
(Adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na wykonanie:
odcinka przyłącza wodociągowego / przyłącza kanalizacji sanitarnej * Dz = ………. mm
na działce nr ……………………………… przy ulicy ………….……… w ………..………
stanowiącej moją własność, zgodnie z przedstawionym mi przebiegiem.
Zobowiązuję się do nie wznoszenia jakiegokolwiek obiektu budowlanego w odległości 1,00 metra
od osi w każdą stronę oraz do nie sadzenia drzew, krzewów w odległości 1,00 metra od osi w każdą
stronę na trasie przebiegu przyłącza chyba, że przepisy określają bardziej rygorystyczne
wymagania.
Ponadto wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia konserwacji,
remontów, wymiany i innych czynności eksploatacyjnych na wyżej wymienionym uzbrojeniu teren.
Jednocześnie nie będę wnosił żadnych roszczeń w związku z wykonaniem i utrzymaniem wyżej
wymienionego uzbrojenia na działce stanowiącej moją własność.
W przypadku zmiany stanu własności przedmiotowej działki, powiadomię o podjętym
zobowiązaniu następców prawnych.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1.Administratorem Danych osobowych które podałem/podałam w niniejszym zleceniu staną się Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28, tel..: (62) 7822450, fax.: (62) 7829974, e-mail: biuro@wodociagi.kepno.pl, strona internetowa:
www.wodociagi.kepno.pl.
2. Administrator Danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w j. w. E-mail: iod@wodociagi.kepno.pl.
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zlecenia. Jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa
wglądu do treści podanych przeze mnie w zleceniu danych i ich poprawiania.
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5.Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym
systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

……………………………………
(Imię i nazwisko)
* niepotrzebne skreślić

