Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łasku
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
tel. 43 675 51 43

Wniosek o uzgodnienie
dokumentacji technicznej

e-mail: mpwik@mpwik-lask.pl

Data przyjęcia wniosku

Łask, dn.
WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko/ nazwa firmy*
Adres zamieszkania/ siedziby*
Adres do korespondencji
NIP*
Tel.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
ul. Tylna 9
98-100 Łask
WNIOSEK
o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej
Wnoszę o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej**:
Sieci:

☐ wodociągowej

Przyłączy: ☐ wodociągowego

☐ kanalizacji sanitarnej
☐ kanalizacji sanitarnej

☐ przykanalika

Adres inwestycji lub przyłączanej nieruchomości:

(miejscowość, ulica, numer adresowy, numer ewidencyjny działki, obręb)

W załączeniu:
Dokumentacja techniczna – ilość egzemplarzy

Odbiór dokumentacji**:
☐ pocztą
☐ osobiście
Jeśli z przyczyn niezależnych od MPWiK w Łasku Sp. z o.o. brak jest możliwości odbioru osobistego, dokumentacja zostanie
wysłana pocztą.

(podpis wnioskodawcy)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO),
informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku, ul. Tylna 9, 98-100 Łask, adres
e-mail: mpwik@mpwik-lask.pl, tel. 43 675-51-43.
W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres:
oklinska@togatus.pl.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) jeśli zawieracie Państwo z nami umowę, nawet ustną, art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy;
c)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim może być obrona przed roszczeniami i prowadzenie
monitoringu wizyjnego w celach bezpieczeństwa mienia i osób;
d) w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa świadoma i dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione
podmiotom z nami współpracującym, podwykonawcom, prawnikom, księgowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 prawo dostępu do treści swoich danych,
 prawo sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed wycofaniem zgody.
Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji celów, o których mowa powyżej.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

Uwagi:
* dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
** właściwe zaznaczyć

