
 

 

 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY -  PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI         Bełchatów, dnia ………………..  
……………………………………………. 
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy* 

……………………………………………. 
PESEL / REGON, KRS* 

…………………………………………… 
NIP 
……………………………………………. 
Adres nieruchomości 

……………………………………………. 
Adres zamieszkania / adres do korespondencji/ adres siedziby* 

……………………………………………. 
Numer telefonu / Adres E-mail 

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

  „WOD. – KAN.” Sp. z o.o.  

 ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

 97- 400 Bełchatów 

 

WNIOSEK 

 
O DOKONANIE ODBIORU PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 

 

 

Informuję, że w dniu ……………….. przystępuję do wykonania: 

- przyłącza kanalizacji sanitarnej* 

- przyłącza kanalizacji deszczowej* 

do działki budowlanej nr …………………….zlokalizowanej ……………………………………………... 

…….………………………………………………..…………………………………………………………. 

(adres nieruchomości) 

…….……………………………………..……………………………………………………………………. 

(Wykonawca przyłącza) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia przez Zakład Wodociągów      

i Kanalizacji „WOD.–KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

 
 
  
 
 ……..…………………………………… 

                                               (czytelny podpis / pieczęć firmowa ) 
        

    

 
Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Bełchatowie. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.         

w celu wykonania niniejszego wniosku/zlecenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wniosku/zlecenia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa oraz, na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji zlecenia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu 

do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

realizacji zlecenia. 

 

*niepotrzebne skreślić 


