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Ryczywół, dn. ………………………………… 
 

…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………. 

 

Tel.….………………………………………………………. 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne

 w Ryczywole Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 14 

64-630 Ryczywół 

 

W N I O S E K 

 

 Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłącza 

wodociągowego - kanalizacyjnego* do mojej posesji działka nr………………………….…….. 

położonej w miejscowości …………………………………..………gmina………………………….…………  

 

 

….………………………………… 

 (data i podpis)                                                                                                                             

W załączeniu: 

- Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 / 1:1000 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 (dalej 

zwanym: RODO) w celach realizacji powyższego wniosku oraz wydania Warunków 

Technicznych przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjnego. 

 

 

….………………………………… 

 (data i podpis)                                                                                                                             
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne 

w Ryczywole Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół. 

2. Korespondencję w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych 

osobowych należy kierować na adres: ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół, e-mail: 

iodo@pkryczywol.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 

lit. a) RODO w celu wydania Warunków Technicznych przyłącza wodociągowego lub 

kanalizacyjnego, a także  dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z tego 

stosunku. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych we wniosku 

o wydanie Warunków Technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 

5. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą zostać 

udostępnione uprawnionemu podmiotowi obsługi informatycznej, prawnej, audytowej, 

ubezpieczeniowej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym 

Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu. 

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, 

ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpłynie na 

zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

10. Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w umowie lub wniosku o jej zawarcie 

nie jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości rozpatrzenia i realizacji wniosku o wydanie Warunków Technicznych 

przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

….………………………………… 

 (data i podpis)                                                                                                                             

mailto:iodo@pkryczywol.pl

