Miejscowość i data .............................................
......................................................
......................................................
......................................................
tel. …............................................
/wnioskodawca/

Gmina Susiec
ul. Tomaszowska 2
22-672 Susiec
WNIOSEK
O USTALENIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZA WODY*
l KANALIZACJI SANITARNEJ*

Proszę o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej* oraz
odprowadzenia
ścieków
sanitarnych*
dla
projektowanego
/
istniejącego*
domu* /........................................... / na działce o numerze ewidencyjnym nr …..................
położonej w miejscowości ..................................... .
1. Funkcja budynku: …...............................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Zaopatrzenie w media (wymagane dla zabudowy usługowej):
 Woda pitna w ilości Q śr.d = …..... (m3/d], Q max.d = …..... [m3/d],
 Odprowadzenie ścieków Q śr.d =…..... [m3/d].
Oświadczam, że jestem:
 właścicielem posesji,*
 współwłaścicielem - udział: .......................,*
 zarządcą,*
 dzierżawcą,*
 inne …................................................. .*

Warunki proszę przesłać na:
 adres wnioskodawcy,*
 adres e-mail: …..........................................................,*
 inny …......................................................................................................................... .*
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych
z przygotowaniem i prowadzeniem w/w inwestycji dotyczących przyłączenia do sieci.
Załącznik:
Plan sytuacyjny z proponowaną lokalizacją przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

….......................................................
podpis wnioskodawcy
* niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Susiec

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2,
22-672 Susiec.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@susiec.pl lub w siedzibie
Urzędu Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w
o ochronie danych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w celu realizacji wniosku o ustalenie technicznych warunków przyłącza
wody i kanalizacji sanitarnej.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe
w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15
RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:






sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację w/w wniosku.

………………………………………………….
data i podpis wnioskodawcy

