POLA CIEMNE OBOWIĄZKOWE, POLA KROPKOWANE WYPEŁNIĆ OPCJONALNIE
POLA WYBORU ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM, WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DRUK NR TT-1
obowiązuje od 07.08.2019 r.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8
NIP- 628-00-01-037, KRS 000006796
WNIOSKODAWCA
TT-670-………-…………-……
TT-671-………-…………-……

imię i nazwisko lub nazwa firmy

kod pocztowy

miejscowość

ulica, nr

Data wpływu wniosku

telefon / e-mail

WNIOSEK
O określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
O określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Sposób odbioru warunków:
(np. osobiście, wysłać pocztą)

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku gdy inny niż Wnioskodawcy)

imię, nazwisko lub nazwa firmy

kod pocztowy

miejscowość

ulica

PRZYŁĄCZANY OBIEKT

;

budynek jednorodzinny

; istniejący
;

nr domu/lokalu

;

projektowany

inny:
określić rodzaj obiektu

; adres przyłączanego obiektu taki sam jak adres Wnioskodawcy
;

adres przyłączanego obiektu:

kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu/lokalu

numer działki lub numer księgi wieczystej
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CHARAKTER DOSTAWY WODY, ODBIORU ŚCIEKÓW
socjalno - bytowy
przemysłowy
:

inny
przeciwpożarowy:

woda

woda

ścieki

ścieki

[max l/s]

[m3/rok]

[max l/s]

[m3/rok]

woda
[max l/s]

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU WODY LUB DOSTARCZNIA ŚCIEKÓW

woda

ścieki

[data mm.rrrr]

[data mm.rrrr]

UWAGI WNIOSKODAWCY

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@wodociagi.chrzanowskie.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji wniosku. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z wnioskiem oraz okres konieczny w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
3) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz przeniesienia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem realizacji wniosku. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana
danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania wniosku oraz współpracy z Administratorem danych
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową (Wodociągi Chrzanowskie
Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane osobowe).

WNIOSKODAWCA

data

czytelny podpis

UWAGI WODOCIĄGÓW CHRZANOWSKICH SP. Z O.O.

ZAŁĄCZNIKI
1.

Aktualna mapa zasadnicza określająca usytuowanie nieruchomości.

2.

Odpis z właściwego rejestru w przypadku przedsiębiorców

3.

Parametry dostarczanych ścieków w przypadku dostawców ścieków przemysłowych

4.

Inne:
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