PWiK w Głogowie
sp. z o.o.

WNIOSEK
O UZGODNIENIE W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA KOLIZJI

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

TT-UK-2019-v1
Prosimy o wypełnianie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI

Wnioskodawca
Imię, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

NIP / PESEL

Ulica, nr domu

Kod pocztowy, Miejscowość

Telefon kontaktowy

e-mail

Adres korespondencyjny (obowiązkowo)
Imię, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

Ulica, nr domu

Kod pocztowy, Miejscowość

Proszę o uzgodnienie inwestycji polegającej na

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

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

zlokalizowanej przy ulicy
w miejscowości

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

nr

……………………………...……

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

w zakresie występowania kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi należącymi
do PWiK w Głogowie sp. z o. o..
Niniejsze uzgodnienie:
- odbiorę osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Głogowie, przy ul. Łąkowej 52
- proszę wysłać pocztą na wskazany adres do korespondencji

**

W przypadku nie odebrania projektu osobiście w terminie 7 dni od daty uzgodnienia zostanie on wysłany pocztą.
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza usługa jest odpłatna zgodnie z cennikiem PWiK w Głogowie sp. z o.o. dostępnym na stroni e
internetowej www.pwik.glogow.pl oraz w siedzibie spółki Biura Obsługi Klienta przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie.

Załączniki:
2 egz.

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

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.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można
kontaktować się przez adres email: iod@pwik.glogow.pl lub telefonicznie: 533 80 70 40
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest
realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2018 r. poz.1152, z późn. zm.).
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 przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania
danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
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6.
7.
8.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, oraz 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

Podpis Inwestora

* niepotrzebne skreślić
** zaznacz właściwe
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