
Rozogi, dnia ___________________________________ 
                   

_______________________________________ 

                     ( imię i nazwisko / Firma ) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                       ( dane adresowe )  

_______________________________________  
           ( dane do kontaktu / nr telefonu )*  

* dane nieobowiązkowe / dobrowolne                                                                
 
 
                                                                              Zakład Gospodarki Komunalnej  w Rozogach Sp. z o. o. 

                                                                                     ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 

                                                                                     12 – 114 Rozogi 

 

 

 

                                                                                      
Z G Ł O S Z E N I E  

przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego** do odbioru końcowego 
                                                          

Zgłaszam do odbioru wykonane przyłącze wodociągowe / kanalizacyjne** 

do nieruchomości położonej przy ul. _________________________________________ w m. ________________________   

działka Nr _________________ .  

 

 

I.    Oświadczenia:    

1. 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.     

2. Oświadczam, że prace wykonano zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej / 
kanalizacyjnej*,  Nr                                      wydanymi w dniu 
                               __________________                               ________________________________ .   

 

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 Wojciecha 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 realizacji warunków 
przyłączenia. 

mailto:biuro@zgkrozogi.pl
mailto:%20inspektor@zgkrozogi.pl.


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

4. Dane osobowe Wnioskodawcy, 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. Wnioskodawca 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 wykonania odbioru wykonanego przyłącza. Podanie 
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody. Osoba wyrażająca zgodę ma prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia na warunkach określonych w Rozporządzeniu o 
ochronie danych osobowych. 

7. Niepodanie danych osobowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości 
odbioru.  

8. Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z klauzurą informacyjną RODO. Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
informacji związanych ze złożonym wnioskiem drogą telefoniczną lub przy użyciu środka komunikacji 
elektronicznej.                        

9. Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

                                                                                                             ________________________________ 
                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy)                                                                         

 

                                                         

                                                                                               

     
       Załączniki: 
 
      1. Inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza, wykonanych przyłączy. 

** niepotrzebne skreślić 


