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Nr umowy przyłączeniowej

Nr wydania: 1

TT/WART*/
z dnia:

Data wydania: 20.09.2021 r.

Strona/stron: 1 z 1

/
Zgorzelec, dnia…………..

WNIOSKODAWCA
.................................................................
imię i nazwisko
..................................................................
adres zamieszkania – ulica nr
..................................................................
kod-miejscowość

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.
ul. Boh. Getta 1 A
59-900 Zgorzelec

..................................................................
PESEL
...................................................................
nr telefonu kontaktowego

WNIOSEK O SPRAWDZENIE PLANU/UZGODNIENIE PROJEKTU*
W nawiązaniu do wydanych warunków przyłączenia do sieci nr ………… z dnia
………. oraz w związku ze sporządzeniem planu sytuacyjnego dla przyłącza/przyłączy/
projektu budowlanego dla sieci* …………..….…. do nieruchomości położonej na terenie
działki nr …………. w …………………………, wnoszę o sprawdzenie, czy plan/projekt*
został sporządzony zgodnie z wydanymi warunkami.
Inwestor: ..................................................................................................................................................................
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec (PWiK „NYSA” Sp. z o.o.)
informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora
ochrony danych: iod@pwik.zgorzelec.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym
do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na PWiK „NYSA” Sp. z o.o., wykonania przez PWiK „NYSA”
Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp.
z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego
żądania na adres: iod@pwik.zgorzelec.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z na ruszeniem
przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z
przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być
przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz PWiK „NYSA” Sp. z o.o. usługi doradcze,
podmiotom
zapewniającym
obsługę
informatyczną
działalności
PWiK
„NYSA”
Sp.
z
o.o.
oraz
archiwom.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PWiK „NYSA” Sp. z o.o. pod
adresem: www.pwik. zgorzelec.pl .

……………………………………………
Data i podpis składającego wniosek
Załączniki:
1. Plan sytuacyjny dla przyłączy sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
jednostkowej min. 2 egz./ Projekt budowlany
2. Karta charakterystyki urządzeń podczyszczających, jeżeli plan sytuacyjny przewiduje
zainstalowanie takich urządzeń.
3. ……………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić

