Latowicz, …………………… r.
……………………………………..
Imię i nazwisko (Nazwa**)

…………………………………..…
Adres zamieszkania

…………………………………..…
……………………………….……
nr telefonu***

………………………..…………...
adres e-mail ***

Wójt Gminy Latowicz

WNIOSEK
o zawarcie/aktualizację* umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków*
LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI
miejscowość:

ulica:

kod pocztowy:

poczta:

działka o nr ewidencyjnym:

obręb:

nr:

OKREŚLENIE ILOŚCI I JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG:
Dobowe zapotrzebowania na wodę: Qśrd = ……..….. . [m3/d]
Przeznaczenie wody na cele:

bytowe, ilość osób ………..
technologiczne
przeciwpożarowe
inne

Dobowe przepływu odprowadzanych ścieków: Qśrd = ……. [m3/d] lub ……….. osób.
Rodzaj ścieków:

bytowe

przemysłowe

Informuję, że zapoznałem/am się z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Latowicz (załącznik do Uchwały Nr V/39/2019 Rady
Gminy Latowicz z dnia 30 kwietnia 2019 r.)
……………………………………………………
(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 w celu umożliwienia oraz ułatwienia szybkiego i bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych z rozpatrzeniem
wniosku o zawarcie/aktualizację umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz w związku z
realizacją w/w umowy. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………..
(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Latowicz reprezentowana przez Wójta Gminy Latowicz, ul. Rynek
6, 05-334 Latowicz, telefon: 25 752 10 90.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie/aktualizację umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz w związku z realizacją w/w umowy, w oparciu o
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jak również w celu wykonania ciążących na gminie obowiązków wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1152 z późn. zm.); ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.
zm.); ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),
b) w celu umożliwienia oraz ułatwienia szybkiego oraz bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych z
rozpatrzeniem wniosku o zawarcie/aktualizację umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
oraz w związku z realizacją w/w umowy, w oparciu o Pani/Pana zgodę, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 lit.
a-b, tj.:
a) przez czas rozpatrywania wniosku o zawarcie/aktualizację umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków i w związku z realizacją w/w umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania
dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez czas, w którym przepisy nakazują
przechowywać dane, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. w
przypadku dokumentacji dotyczącej przyłącza - kat. A.
b) do czasu cofnięcia zgody w sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie
pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych tj. dostawcy systemów IT wykorzystywanych przy realizacji zadań gminy, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

..…...................……………......................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Dokument określający aktualny stan prawny nieruchomości. W przypadku korzystania z
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wnioskodawca określa w formie
oświadczenia swój status do zajmowanej nieruchomości. W przypadku osób prawnych,
przedsiębiorstw i instytucji – odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji
podmiotu.
2. Protokół wykonania i odbioru przyłącza.
3. Mapa inwentaryzacyjna obiektu.

Wyjaśnienie użytych skrótów:
Qśrd – średniodobowa ilość zapotrzebowania na wodę / średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków
Objaśnienia:
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy podmiotów gospodarczych
*** nieobowiązkowe

