Wodociągi i Kanalizacja Turawa Spółka z o.o.
46-045 Turawa
ul. Opolska 43
NIP: 991-042-23-52

telefon: 77/ 440-44-44
e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl
www: www.wik.turawa.pl

Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko / nazwa firmy

miejscowość i data

Adres korespondencyjny:
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

e-mail (opcjonalnie)

telefon kontaktowy (opcjonalnie)

WNIOSEK
O ZAOPINIOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO / WYKONAWCZEGO / DOKUMENT ACJI
TECHNICZNEJ / LOKALIZACJI / KOLIZJI*

Nazwa obiektu budowlanego
Obiekt położony przy ulicy

nr domu

w miejscowości

nr działki

Sposób odbioru dokumentacji:

□
□

Osobiście w Biurze Obsługi Klienta
Pocztą na adres korespondencyjny

podpis Wnioskodawcy
Termin realizacji - 14 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.
Załączniki do wniosku:

□

2 egzemplarze dokumentacji technicznej,

UWAGA! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony
lub niekompletny (brak wymaganych załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia.

* niepotrzebne skreślić

Informacja o przepisach dotyczących danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
















Administratorem
danych
osobowych
jest
spółka
Wodociągi
i
Kanalizacja
Turawa
Sp. z o.o., z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 43, 46-045 Turawa, posiadająca nr NIP: 9910422352,
nr KRS 0000307671. Kontakt do Inspektora ochrony danych - iod@wik.turawa.pl
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niniejszy wniosek
o uzgodnienie dokumentacji technicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest przyłączenie nieruchomości
do sieci Administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone:
- dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator
- kancelariom prawnym,
- kurierom,
- upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu
uzgodnienia projektu technicznego i dalej przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych
na Administratora.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail nie są warunkiem rozpatrzenia niniejszego
wniosku. Ich podanie ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
W przypadku kontaktu telefonicznego ze strony Wnioskodawcy, informacja o stanie rozpatrzenia wniosku
zostanie udzielona po weryfikacji imienia i nazwiska wnioskodawcy oraz pełnego adresu z numerem
działki, którego wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczył.

podpis Wnioskodawcy

