
Baborów, dnia…......…............
 …......................................................................
Imię i nazwisko / nazwa firmy

…......................................................................
adres  /adres siedziby

 …......................................................................
NIP 
….......................................................................
Nr telefonu                                          

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
                                                                     ul. Krakowska 1 

48-120 Baborów

WNIOSEK

o  wykonanie przyłącza wodociągowego /  kanalizacyjnego do  …...................….....................................

zgodnie  z zapisami określonymi w warunkach technicznych z dnia...................................................

Dokładny  adres  obiektu  przyłączanego  do  sieci  wodociągowej*,  kanalizacji  sanitarnej*,

kanalizacji deszczowej*:

Nr ewidencyjny działki/obręb………………………………………………………………………….............     

Adres ……………………………….............................................................................................................................

Oświadczam, że jestem …………………………….(tytuł prawny do korzystania z nieruchomości)

nieruchomości opisanej powyżej na podstawie……………………………............................................

Należność ureguluję w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku. 

Załączniki do wniosku:
1) mapa z zagospodarowaniem terenu w  skali 1:1000 lub 1:1500,   
2) zgoda właściciela działki przez które będzie przebiegał przyłącz
3)……………………………………………………………………………………………….

I. Obowiązek informacyjny administratora danych – ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie względem podmiotu
danych (klauzula informacyjna)
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w 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 (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) Odbiorcy usług/ Klienta  jest Zakład Usług Komunalnych          
Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie, ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów, dalej jako: „ZUK Baborów”;
2) Inspektorem Ochrony Danych  (IOD) jest Anna Bunczek-Mróz, tel. 774036966 wew.11, e-mail: 
iod@zukbaborow.pl ;
3) Dane osobowe Odbiorcy usług będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu 
należytego świadczenia usług przez ZUK Baborów,  wynikających z umowy Spółki oraz przepisów ustawy         
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.), a także w celu należytej realizacji zawartych umów dostaw/usług oraz 
w celu marketingu własnych produktów lub usług ZUK Baborów, a także dochodzenia roszczeń z tytułu 
prowadzonej działalności;
4) Prawnie uzasadnionymi interesami ZUK Baborów w zakresie przetwarzania danych osobowych Odbiorcy 
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usług/Klienta jest konieczność realizacji podstawowych zadań wynikających z  umowy Spółki;
5) Dane osobowe Odbiorcy usług/ Klienta są udostępniane następującym odbiorcom danych:
- świadczącym Nam usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy 
rachunkową,  w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na drodze 
postępowania sądowego;
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz; 
- organom samorządu terytorialnego - jako właścicielom Spółki;
- organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami, 
- właściwym organom regulacyjnym w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony 
prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym 
postępowaniem;
6) Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej;
7) Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia świadczenia usług przez ZUK Baborów na rzecz Odbiorcy 
usług/Klienta, a w przypadku braku zapłaty za zrealizowaną usługę aż do zakończenia postępowania sądowego   
i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia 
roszczeń cywilnych i karnych;
8) Odbiorca usług/Klient przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,        
a także przenoszenia danych;
9) Odbiorca usług/Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,               
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
10) Podanie przez Odbiorcę usług/Klienta danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne       
w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Odbiorcę usług/Klienta 
spowoduje konieczność rozwiązania umowy/zlecenia świadczenia usług pomiędzy ZUK Baborów a Odbiorcą 
usług/Klientem;
11) Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji przez ZUK Baborów, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

II. Klauzula informacyjna:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie informuje, że na podstawie art.27e ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz.. 1152
z późn. zm.),  w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie
sporu  do  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie
w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2.

          …………………………………

Podpis wnioskodawcy
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