...........................................

Łódź, dnia ................................

imię i nazwisko

............................................
adres korespondencyjny

...........................................
telefon

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 52
90-133 Łódź
Proszę o wyrażenie zgody na jednoczesne wykonanie przyłącza
 wodociągowego* / kanalizacyjnego*
do mojej posesji przy ul. .........................................................................................
wraz z budową
 wodociągu* / kanału* w ul.
.......................................................................................................................
Oświadczam, że posiadam projekt techniczny przyłącza
uzgodniony z ZUDP:
Protokół Nr........................................... z dnia .....................................................
Pozwolenie na budowę Nr........................................... z dnia ..............................*
Zaświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektonicznobudowlanej na zamiar wykonywania robót budowlanych.*
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 wykonania niniejszego wniosku.. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania 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.
* niepotrzebne skreślić

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

