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Wnioskodawca
………………………………………..
………………………………………..
imię i nazwisko/nazwa firmy

Adnotacja MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach

........................................................
………………………………………..
adres do korespondencji

………………………………………..
telefon kontaktowy

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI
DOPROWADZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
PROSZĘ O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA
WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA ISTNIEJĄCEGO*/PROJEKTOWANEGO*
OBIEKTU,
PRZY ULICY:…………………………………………W……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
nr działki (-ek)
nr budynku
INWESTOR:………………………………….………………………………………………………………………….
ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj warunków technicznych
zaopatrzenie w wodę

odprowadzenie ścieków sanitarnych

Rodzaj zabudowy:
dom jednorodzinny
inne
…………………………………………………………………………………………………………………..............
Liczba mieszkańców - ………………………….
Przeznaczenie wody (np. na cele socjalno-bytowe, przemysłowe, przeciwpożarowe, inne) ………………....
……………………………………………………………………………………………………………………............
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Planowany rodzaj odprowadzanych ścieków:
bytowe
inne (proszę podać jakie)…………………………………………………………………………………………..

Wymagane załączniki
1.

Mapa sytuacyjno- wysokościowa lub mapa zasadnicza z proponowaną do podłączenia
nieruchomością oraz proponowanym miejscem włączenia do sieci
wodociągowej*/kanalizacyjnej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Sp. z o.o. (dalej
MZWiK) z siedzibą w Myślenicach ul. Piłsudskiego 47. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres ul.
Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice, mailowo na adres : biuro@mzwikmyslenice.com.pl , telefonicznie pod numerem
12 274 09 40 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@mzwikmyslenice.com.pl Dane osobowe
będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia
umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie
warunków przyłączenia (Art.6 ust1 lit. B)RODO).
Dane osobowe Odbiorcy usług MZWiK może przekazywać: osobom upoważnionym przez MZWiK – pracownikom,
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom
przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom - np. kurierom,
ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym oraz odbiorcom, którzy z obowiązujących
przepisów mogą żądać przekazania danych.
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu podpisania umowy. Wnioskodawca ma prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioskodawca ma prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wnioskodawca poświadcza własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

…………………………………………….
Podpis Wnioskodawcy

……………………………………………………………...
podpis i pieczątka pracownika MZWiK

Informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków wydawana jest wg kolejności wpływu, w
terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin
może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania informacji technicznej liczony jest od daty
dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku.

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

