Wodociągi Siemianowickie
Aqua-Sprint Sp. z o.o.
ul. Śląska 100
41-100 Siemianowice Śląskie

WNIOSEK
WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH ZABUDOWY DODATKOWYCH
WODOMIERZY - UMOWA TZW. „LOKATORSKA”
Prosimy wypełniać drukowanymi literami
Dane Zleceniodawcy
Zleceniodawca (nr klienta)
………………………………………………………………………………………………….
Zleceniodawca
(nazwisko i imię lub nazwa firmy)
………………………………………………………………………………………………….
……………..………………………………..………………………………………………………..
Adres (ulica i nr posesji)
………………………………………………………………………………………………….
Adres (kod pocztowy i miejscowość)
Adres do korespondencji
(jeśli taki sam to zaznaczyć j.w.)

………………………………………………………………………………………………….

NIP

………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu kontaktowego

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Warunki techniczne zabudowy dodatkowych wodomierzy:
Adres (ulica i nr nieruchomości)

………………………………………………………………………………………………….

Adres (kod pocztowy i miejscowość)

………………………………………………………………………………………………….

Ilość lokali mieszkalnych …………… i użytkowych ……………
(dodatkowy opis) * .....................................................................................................................................

* jeśli nie dotyczy - skreślić

_________________________________
(Data, Czytelny Podpis)
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2, oraz art. 14 ust. 1 oraz ust. 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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:
1)
Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich (41-100), przy ulicy Śląskiej 100 (dalej jako: Administrator);
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Justyna Zahraj z którą można skontaktować się pod numerem
tel. 32 7535378 lub adresem e-mail: iodo@aqua-sprint.pl;
3)
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją
zadań statutowych, w oparciu o:
a)
art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w zakresie:
➢
czynności zmierzających do zawarcia umowy
➢
zawarcia umowy oraz jej późniejszej obsługi
b)
art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora i wykonawcę, przy czym prawnie uzasadniony interes administratora oraz wykonawcy stanowi zawarcie i realizacja umowy. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych zwykłych obejmujących:
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail w zakresie zgłaszania awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest minimalizacja strat i
ochrona środowiska,
4)
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do ich przetwarzania na
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania,
z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679, tj. operatorzy
pocztowi i kurierzy, jak również hostingodawcy poczty e-mail administratora i serwerów administratora;
5)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a)
Przez okres wynikający z zawartych umów, jak również przez okres niezbędny do ich rozliczenia, zgłaszania ewentualnych roszczeń,
6)
przysługuje Państwu:
a)
prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
b)
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
c)
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679,
jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
d)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, uwzględniając zapisy art. 21 Rozporządzenia 2016/679,
e)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa;
7)
jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie
przetwarzania danych objętego celem określonym w pkt. 3 lit. a oraz b niniejszej informacji, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8)
podanie przez Państwa danych:
a)
jest dobrowolnym wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy z Wodociągami Siemianowickimi Aqua – Sprint Sp. z o.o. (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. a niniejszej informacji),
b)
jest niezbędne w celu zgłoszenia awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. b niniejszej informacji);
9)
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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