……………………………………………………….
Imię i nazwisko

……………………………………………………….
Adres korespondencyjny

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Telefon

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dział Techniczny
ul. Wierzbowa Nr 52, 90-133 Łódź

Proszę o określenie wymagań* / możliwości technicznych podłączenia posesji Nr …………
działka Nr ………… przy ul. …………………………………………………………… ... .... .... . do:

● miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej …………………………………….
Woda pobierana będzie do celów: budowa , potrzeby gospodarstwa domowego,
prowadzenie działalności gospodarczej z określeniem rodzaju:
……………………………………………………………………………………............................
Wysokość zapotrzebowania na wodę dla:

● budownictwa wielorodzinnego na cele gospod.-bytowe ……… [l/s] i p.poż …….. [l/s];
● prowadzonej działalności gospodarczej na cele gosp.-bytowe …….. [l/s] i p. poż …… [l/s]
Określenie ilości i rodzaju odprowadzanych ścieków: ………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................

*

Należy wypełnić Załącznik nr 1

Pouczenie:




niniejsze wymagania nie rodzą prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jak również nie stanowią podstawy
do zawarcia umowy
w przypadku nie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie przysługuje roszczenie
o zwrot nakładów poniesionych w związku z niniejszymi wymaganiami
umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zostanie zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny
do korzystania z nieruchomości

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@zwik.lodz.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
celu realizacji niniejszego wniosku.. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wniosku, 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 wniosku. 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 od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wniosku przez Administratora, w celu podjęcia wszelkich
niezbędnych działań związanych z realizacją wniosku oraz do celów statystycznych.

Łódź, dn. ................................................

.......................................................................................
czytelny podpis

