NR:.........../WT/20.......

DATA:............................

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych/aktualizacji warunków technicznych przyłączenia
budynku jednorodzinnego
Inwestor:
Imię i nazwisko/nazwa firmy:......................................................

WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE
SPÓŁKA Z O.O.
...................................................................................................... UL. WROCŁAWSKA 28
63 – 600 KĘPNO
Adres:........................................................................................... TEL. (062) 78 224 50
Telefon: ........................................................................................
NIP(nie dotyczy osób fizycznych) /PESEL:..................................................................................
Pełnomocnik:
Imię i nazwisko/nazwa firmy:........................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................
NIP(nie dotyczy osób fizycznych)/PESEL:....................................................................................
Adres budynku : miejscowość……………………………., ul. .…………………….......................
działka nr. geod. …………………………..…………, AM……………., Obręb………………….
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako:**
właściciel nieruchomości/ współwłaściciel / najemca / dzierżawca / użytkownik wieczysty /
inny (podać jaki) ………………………………………………………………………........
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci: **
□ wodociągowej
□ kanalizacji sanitarnej
□ kanalizacji deszczowej
Zgoda na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej wydawana jest w wyjątkowych przypadkach. Wody opadowe
i roztopowe z terenu nieruchomości należy zagospodarować w obrębie wnioskowanej nieruchomości.

Rodzaj zabudowy:**
□ jednorodzinna wolnostojąca
□ jednorodzinna w zbudowie bliźniaczej/szeregowej**:
liczba segmentów:......................
Rodzaj obiektu:**
□ istniejący

liczba lokali:......................

□ projektowany

□ w rozbudowie/przebudowie

1

NR:.........../WT/20.......

DATA:............................

Ilość wody i ścieków (wypełnić w przypadku zaznaczenia budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej lub
szeregowej)

woda– zapotrzebowanie średnie dobowe Qdśri przepływ obliczeniowy qsna cele:
woda:Qdśr [m3/d]……………… qs [dm3/s] …………………….
ścieki– ilość średnia dobowa Qdśri przepływ obliczeniowy qs:
ścieki:Qdśr [m3/d]……………… qs [dm3/s] …………………….
wody opadowe i roztopowe – przepływ obliczeniowy qs[dm3/s]…………………….
UWAGA:Przy wyliczeniu ilości wód opadowych odprowadzanych z odwadnianych powierzchni natężenie deszczu
przyjmować nie mniejsze niż 130 l/s/ha.

Załączniki wymagane:
□ 1 Egzemplarz (kserokopie) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej lub/i mapy do celów
projektowych nie starszej niż 2 lata w skali 1:500 (ewentualnie 1:1000) z wrysowanych obrysem
budynku/budynków wraz za trasą przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnych.
□ Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
□ Upoważnienie lub pełnomocnictwo na działanie w imieniu inwestora.
** - odpowiednie zaznaczyć
sprawdzono kompletność załączników
i poprawność wypełnienia wniosku
….................................................................
(data i podpis osoby przyjmującej z BOKu)

…....................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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NR:.........../WT/20.......

DATA:............................
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do
wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z merytoryczną i ewidencyjną obsługą niniejszego wniosku
są Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.- siedziba: 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28, KRS: 0000056912, NIP: 6191753534, REGON:
250754952, nr tel. 62 78-224-50, e-mail: biuro@wodociagi.kepno.pl.
2) Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. przetwarzają dotyczące mnie dane zawarte we wniosku w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b
RODO);

w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów
prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);

w celu uaktualniania treści danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji i obsługi
ich wniosków w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., w
tym profilowaniu.
4) Przysługują mi prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych), usunięcia
danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO), przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO), wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Wodociągi
Kępińskie Sp. z o.o. narusza przepisy RODO.
5) Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe:

przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez
okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;

w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody. Ponadto przez
3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
6) Dotyczące mnie dane mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie
radców prawnych, firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną.
7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem koniecznym do jego rozpatrzenia.
9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: nr 62-78-224-50 lub
na adres e-mail biuro@wodociagi.kepno.pl.
Prezes Zarządu Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o.
DOBROWOLNA ZGODA NA PRZETWARZANIE NUMERU TELEFONU / ADRESU E-MAIL
Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.- siedziba: 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28, jako Administratora Danych, informacji o numerze mojego prywatnego telefonu / adresu e-mail* w celu nawiązywania ze
mną kontaktu w szczególnie uzasadnionych sprawach związanych z obsługą złożonego przeze mnie wniosku. Jestem świadoma / świadomy*, że udzielona przeze mnie zgoda może być przeze mnie wycofana w każdym czasie.

 ZGADZAM SIĘ
W celu odwołania zgody należy skontaktować się z Sekretariatem Spółki telefonicznie 62-78-224-50, drogą elektroniczną na adres:
biuro@wodociagi.kepno.pl lub osobiście w siedzibie naszej Spółki w Kępnie przy ulicy Wrocławskiej 28. Ewentualne wycofanie przeze
mnie zgody na przetwarzanie informacji o numerze mojego telefonu prywatnego / adresu e-mail nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………………………………………………

data i podpis

3

