
WNIOSKODAWCA             Tarnowiec , dnia…………………. 

      

Imię i nazwisko………………………………                                                                                        

Adres zamieszkania…………………………. 

……………………………………………….  

Tel. ………………………………………….. 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

w Tarnowcu   Sp. z o.o. 

Tarnowiec 143 

38-204  Tarnowiec 

 

WNIOSEK 

o wydanie warunków technicznych  

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

 

 

I. Na podstawie §11 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

wnoszę o określenie szczegółowych/wstępnych warunków technicznych 

przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej  dla nieruchomości położonej  

w miejscowości …………………………...działka o nr ewid. ……………………. 

 

II. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego…………………….. 

 

III. Informacje istotne do wydania warunków technicznych : 

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny  TAK/NIE* 

2. Budynek pod działalność gospodarczą TAK/NIE*  

rodzaj  działalności………………………………………………………………… 

IV. Oświadczam, że jestem  właścicielem/władającym* nieruchomości opisanej  

we wniosku na podstawie tytułu prawnego do nieruchomości. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

                                                                                            …………………………………………… 

                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o, Tarnowiec 143 tel. 134255502 e-mail: 

gpgk@ugtarnowiec.pl 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO – tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wydania warunków technicznych oraz sporządzenia umowy przyłączenia 

kanalizacji sanitarnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z realizacją 

zawartej umowy.  

6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania zawartej 

umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany przypisaną kategorią archiwalną. 

7. Administrator może przekazać przetwarzane dane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa. 

8. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych 

osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia 

danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje 

prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, 

której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

10. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował  

z automatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 

 

……………………………………….. 

imię i nazwisko (nazwa firmy) 

 

……………………………………….. 

podpis 
 


