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WNIOSEK
Proszę o wydanie zapewnienia na dostawę wody , odbiór ścieków oraz wywóz
nieczystości płynnych, koniecznego do wydania pozwolenia na budowę z :
Projektowanego budynku : ........................................................................
mieszkalny

zakład

Adres projektowanego budynku .............................................................
ulica nr

miejscowość

Zapotrzebowanie wody : ............................................................ m3/ mies
Przewidywana ilość ścieków
odprowadzanych do kan . sanit : ............................................ m3/ mies
Przewidywana ilość ścieków
do wywozu z osadnika bezodpływowego :.......................... m3/ mies

.............................
Podpis
Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna

- verte ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym
dalej PGK zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego
dalej „RODO” informuje że:
administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych ujętych w niniejszym wniosku jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu
68 384 57 18 lub adresem email iod@pgk-wolsztyn.pl
3) Dane osobowe niniejszym wniosku są zbierane i przetwarzane w celu wydania zapewnienia na dostawę wody ,
odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych przez PGK, koniecznego do wydania pozwolenia na
budowę .
4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich
przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie
oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujących przesyłki, zapewniających bieżącą obsługę
prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres ważności zapewnienia.
6) Pani/Pan mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku jest niezbędne w celu wydania zapewnienia na dostawę wody ,
odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych, koniecznego do wydania pozwolenia na budowę.
9) Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).
10) Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej
1)
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