
O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Imię i nazwisko / Firma  
 

Adres  
zamieszkania / siedziba firmy 

Miejscowość 

Ulica  / Nr 

Poczta 

 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż 
podany powyżej) 

Miejscowość 

Ulica  / Nr 

Poczta 

 

Telefon kontaktowy *  

*  dane nieobowiązkowe / dobrowolne                                                            

I.    Oświadczenia:    

1. Oświadczam,  że jestem właścicielem nieruchomości  położonej w miejscowości    ___________________________________ 

oznaczonej numerem geodezyjnym _________________________   i wyrażam zgodę dla inwestora 

 

_____________________________________________________________________________________________________

na umieszczenie urządzeń: 

przyłącza wodociągowego / przyłącza kanalizacyjnego /sieci wodociągowej / sieci kanalizacyjnej* 

w granicach powyżej określonej nieruchomości , o przebiegu trasy zobrazowanym na załączniku do niniejszego oświadczenia. 

2. Ponadto, dla zachowania ciągłości realizacji usług wodno-kanalizacyjnych celem wykonania koniecznych napraw, przeglądów                              
i konserwacji wmontowanych urządzeń – zapewniam stały nieodpłatny dostęp na grunt, o którym mowa powyżej. Bezpośredni 
teren przyłącza / sieci – pas szerokości ok. 2 m podlega wyłączeniu z ogólnego gruntu działki w zakresie budowy obiektów 
budowlanych, skalników, oczek wodnych oraz nasadzeń drzew i krzewów o znacznych rozmiarach.                                                                             

3. Oświadczam, że zostałam/em zapoznany z klauzulą informacyjną RODO i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji 
związanych z niniejszym wnioskiem drogą telefoniczną lub przy użyciu środka komunikacji elektronicznej.     

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z niniejszym wnioskiem drogą telefoniczną    

II     Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o., ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 
22, 12-114 Rozogi, nr tel. 89 722 60 61, adres e-mail: biuro@zgkrozogi.pl (dalej: Spółka). 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia  do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy w sprawie zasad budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego 
Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz b 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). Niepodanie danych uniemożliwi 
rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy Dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której 
zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.  

3. Podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe, a w przypadku jego niepodania Spółka będzie kontaktowała się 
korespondencyjnie z osobą składającą oświadczenie. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie 
go w celu ułatwienia kontaktu w sprawie złożonego oświadczenia. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, o czym 
należy poinformować pracowników Spółki osobiście lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@zgkrozogi.pl. Cofniecie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Spółki, takim jak: 

− dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony 
danych osobowych i poufności ich przetwarzania, 

− operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji. 
5. Oprócz prawa do cofnięcia zgody przysługują Państwu następujące prawa: 

mailto:biuro@zgkrozogi.pl


− prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich 
przetwarzania, w każdym przypadku, 

− prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest 
obowiązkiem prawnym nałożonym na Spółkę, 

− prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej 
zgody, 

− prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 

6. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych na adres e-mail: inspektor@zgkrozogi.pl  lub pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres Spółki.  

II     Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o. o. z siedzibą w Rozogach      
przy ul  Wojciech Kętrzyńskiego  22, na zasadach określonych 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 (ogólne rozporządzenia o ochronie 
danych). 

2. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: 12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, mailowo na adres: 
biuro@zgkrozogi.pl telefonicznie pod numerem: 89 722 60 61 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych 
inspektor@zgkrozogi.pl. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia 
działań niezbędnych do zawarcia umowy. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wniosek inwestora o określenie warunków przyłączenia                   
(Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

4. Dane osobowe osoby składającej oświadczenie, Spółka może przekazywać: 
a. osobom upoważnionym przez Spółkę – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki,  

b. podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,  

c. podmiotom, które wg obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych, 

d. innym podmiotom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym.  

5. Dane osobowe Spółka będzie przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia. Osoba składająca 
oświadczenie ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wyrażenia niniejszej zgody. Podanie dodatkowych danych 
osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.  

7. Niepodanie danych osobowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować wycofaniem zgody.  

8. Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z klauzurą informacyjną RODO.   

9. Osoba składająca oświadczenie ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
 
____________________________________________                         ____________________________________________ 

                            (miejscowość, data)                                                                         (podpis osoby składającej oświadczenie) 
                                                                          

                                                                                               
* Niepotrzebne skreślić. 
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