Leżajsk, dnia .........................

Wnioskodawca
.......................................................
imię i nazwisko/nazwa

.......................................................
adres

.......................................................
kod

poczta

Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3
nr tel.

................................................
WNIOSEK
o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci:
□ wodociągowej
□ kanalizacyjnej

Dotyczy obiektu przy ul. ........................................................................................ dz. nr .................................
□ istniejącego □ projektowanego
Rodzaj zabudowy:
□ jednorodzinna □ wielorodzinna
Posiadanie własnego ujęcia:

□ inna ..................................................................................................

□ tak □ nie

Przeznaczenie wody na cele:
□ bytowe - zapotrzebowanie wody - ................................ m³/m-c
□ komunalne - zapotrzebowanie wody - .......................... m³/m-c
□ przemysłowe - zapotrzebowanie wody - ....................... m³/m-c
□ inne .......................................................................................... - zapotrzebowanie wody - ................ m³/m-c
* średnie zużycie wody na terenie m. Leżajsk kształtuje się w ilości 3,2 m 3/miesiąc na 1 osobę – dotyczy
celów bytowych
Ilość odprowadzanych ścieków:
□ ścieki bytowe - ................................ m³/m-c
□ komunalne - .................................... m³/m-c
□ ścieki przemysłowe - ..................... m³/m-c
skład ścieków: □ komunalnych
□ przemysłowych
BZT5 ............................................................ mgO2/l
ChZT .......................................................... mgO2/l
zawiesina ogólna ......................................... mg/l
substancje ekstrahujące się eterem
naftowym ..................................................... mg/l
azot ogólny .................................................. mg/l
fosfor ogólny ............................................... mgP/l
chlorki ......................................................... mg/l
pH ................................................................
temperatura .................................................. °C

Rodzaj działalności ............................................................................................................................................
Ilość zamieszkałych (zatrudnionych) osób .......................................................................................................
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków ..................................................
W załączeniu:
□ aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa z nr ewidencyjnym działek
□ inne ...................................................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem:
□ właścicielem
□ współwłaścicielem - udział .................
□ zarządcą
□ dzierżawcą
□ inne ......................................................
Warunki techniczne:
□ odbiorę osobiście
□ odesłać pocztą

Klauzula informacyjna
dla klientów Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, NIP 816-00-01-975, REGON 690266640, reprezentowany
przez: Prezesa Zarządu – Jerzego Sidora i Wiceprezes Zarządu – Agatę Kusy.

2.

Wszelkie informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę można uzyskać za
pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@mzklezajsk.pl lub telefonując pod numer
17 242 62 06 wew. 112.

3.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy, dla której przetwarzanie
tych danych jest konieczne. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów związanych
z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.

4.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i realizacja umowy będą niemożliwe.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia
wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń – w czasie trwania takich postępowań,
b) w czasie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. podatkowe.

6.

Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przekazywał:
a) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,
b) podmiotom świadczącym nam pomoc prawną,
c) innym podmiotom, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

7.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego oni do organizacji
międzynarodowych.

8.

Ma Pan/Pani prawo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9.

dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawienia) danych,
usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
przeniesienia danych do innego administratora,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

.................................................................................
podpis wnioskodawcy (pieczątka)

X Właściwe zaznaczyć

