WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ODBIÓR
TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODNEGO*, KANALIZACYJNEGO*.

…………………, dn.

-

-

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

ADRES KORESPONDENCYJNY

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL

DANE OSOBOWE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

URZĄD GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbiór techniczny przyłącza
wodnego*, kanalizacyjnego*.
Przyłącze zlokalizowane jest w:
Miejscowości ……………………………………………………………………….……..………
Ul. ……………………………………………………………………………………………………….
Działka ewidencyjna obręb geodezyjny ……………………………………………………………………………….
UWAGI: (prosimy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią kratkę)

Proszę o przesłanie zaświadczenia pocztą
Zaświadczenie odbiorę osobiście w urzędzie Gminy Panki
*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, Inwestor informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki tel. 34
3179035 faks 34 e- mail: sekretariat@panki.pl
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Panki jest Pan Grzegorz Pietruszka, adres e-mail:
iodo@panki.pl, tel. 500-212-933;

3) dane osobowe Pani/a przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do podpisania umowy zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
7) Posiada Pan/i :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Panu/i :
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania celu określonego we wniosku, jednakże niepodanie danych w
zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową jego realizacji.
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[PODPIS WNIOSKODAWCY]

