……………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………..
(Nazwisko i imię zleceniodawcy)

………………………………………………….
(Adres)

………………………………………………….
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Radecznica

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków
nowe podłączenie*/ zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu)*
Zwracam się z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla
nieruchomości położonej w …………………………………………………………………………
nr działki………………………… .
Cel zużycia wody:
 Gospodarstwo domowe indywidualne
 Gospodarstwo domowe zbiorowe
 Zakład produkcyjny
Rodzaj odprowadzanych ścieków:
 Ścieki bytowe
 Ścieki komunalne
 Ścieki przemysłowe
Dane Płatnika …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż dane płatnika) ....…………….............................................
……………………………………………………………………………………………………………
Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywać się będzie na warunkach określonych w umowie na dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków oraz regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Radecznica.
Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Radecznicy danych osobowych w związku z niniejszym
wnioskiem. Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.

……………………………………
Podpis wnioskodawcy
*) niepotrzebne skreślić

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych Urząd Gminy w Radecznicy,
ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 846818001,
e-mail: sekretariat@gminaradecznica.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminaradecznica.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit b) 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. Oznacza to, że
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na dostarczanie wody
i/lub odprowadzanie ścieków.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia
i wykonania umowy. Odmowa podania danych uniemożliwi zawarcie umowy;
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy w Radecznicy oraz są lub mogą
nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy
samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe
organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne,
właściciel i współwłaściciele nieruchomości;
6. Urząd Gminy w Radecznicy będzie przechowywał Pana/Pani dane przez okres wykonywania
umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne
względy interesu publicznego.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Urzędu Gminy w Radecznicy. dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
i przenoszenia danych;
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Pana/Pani danych do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

