PWiK w Głogowie
sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z UMOWĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ
o podłączenie do sieci wodociągowej* /kanalizacyjnej*

ul Łąkowa 52, 67-200 Głogów
tel. 076 834-21-31

Prosimy o wypełnianie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI

TT-OSWU-2018-v1

Wnioskodawca
Imię, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

NIP / PESEL

Ulica, nr domu

Kod pocztowy, Miejscowość

Telefon kontaktowy

e-mail

Ja (My) niżej podpisany/ni oświadczam/my, iż zapoznałem/am się ze wzorem UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ i:
1. Wnoszę następujące zastrzeżenia**

2. Nie wnoszę zastrzeżeń.**
3. Umowę zobowiązuję się podpisać przy odbiorze WTP do sieci wod. - kan.
Klauzula informacyjna:
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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się przez adres email: iod@pwik.glogow.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane celem:
a) realizacji zawartej z PWiK w Głogowie sp. z o.o. umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa
prawna: art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia)
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PWiK w Głogowie sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności
i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
c) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia).
W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym
odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa związanymi z celem
przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku wyrażenia przez
Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy z PWiK w Głogowie sp.
z o.o., podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny,
jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z PWiK w Głogowie sp.
z o.o..

Data

Miejscowość

Czytelny podpis właściciela/właścicieli obiektu przyłączanego

* niepotrzebne skreślić, ** podkreślić właściwe
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