MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Piła, ___________________________ r.

ZOK-1

SPÓŁKA Z O.O. W PILE
ul. Wałecka 20, 64-920 Piła
NIP:
764-02-01-952, BDO 000019050
tel.
(67) 212 29 74
fax:
(67) 212 59 30
www.mwik.pila.pl
mwik@mwik.pila.pl

WNIOSEK
o przyłączenie do sieci wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej*
DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIA
Nazwa pełna firmy* / imię i nazwisko*: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Przedstawiciel:
____________________________________________________________________________________________________________
Adres siedziby*/ adres zamieszkania* : ____________________________________________________________________________
Adres do korespondencji: _______________________________________________________________________________________
Tel. kontaktowy**: __________________________________________________NIP:_______________________________________
Adres e-mail**: _______________________________________________________________________________________________

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Adres istniejącego*/ projektowanego* obiektu budowlanego ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Rodzaj istniejącego*/ projektowanego* obiektu budowlanego _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne:
Q średnio dobowe = _______________________________________ (m3/d),
Q maksymalne godzinowe = _______________________________ (m3/h).
4. Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne:
Q średnio dobowe = _______________________________________ (m3/d),
Q maksymalne godzinowe = _______________________________ (m3/h).
5. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe:
Q = _______________________________ (l/s).
4. Zapotrzebowanie wody na cele inne:
Q średnio dobowe = _______________________________________ (m3/d),
Q maksymalne godzinowe = _______________________________ (m3/h).
5. Ilość odprowadzanych ścieków:
- przewidywane miesięczne ilości odprowadzanych ścieków bytowych
Q = _______________________________(m3/m-c)
-przewidywane miesięczne ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych
Q=
_______________________________(m3/m-c)
6. Powierzchnia z której wody opadowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej:
- powierzchnia dachów:
F= _________________________ m2
- tereny przemysłowe i składowe oraz bazy transportowe:
F= _________________________
m2
- powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelne:
F= ________________________ m2
- parkingi o nawierzchni nieszczelnej o ilości miejsc parkingowych
powyżej 500 samochodów:
F= ________________________ m2
- inne
F=________________________ m2

W przypadku przewidywanej dostawy ścieków przemysłowych należy wypełnić pkt. 7 niniejszego wniosku.
7. Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych
•

BZT5 - ……………………………………………………………………..[mgO2/l]

•

ChZT - ............................................................................... [mgO2/l]

•

zawiesina ogólna - .......................................................... [mg/l]

•
•

substancje ekstrahujące się eterem
naftowym - ..…………........................................................ [mg/l]

•

azot ogólny - ................................................................... [mgN/l]

•

metale ciężkie - ............................................................... [mg/l]

•

odczyn - ........................................................................... [pH]

•

temperatura - ................................................................. [C°]

DOTYCZY ODBIORCÓW INSTYTUCJONALNYCH:
Oświadczam, że jestem / nie jestem uprawniony* do otrzymywania faktur VAT zgodnie z § 19 p. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 maja 1993 roku w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39 z dnia 15 maja 1993, poz. 176).
Jednocześnie upoważniamy MWiK Spółka z o.o. w Pile do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

_______________________________________________
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa określająca usytuowanie nieruchomości.
2.
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

* - niepotrzebne skreślić
** - podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, następuje za zgodą zleceniodawcy w celu związanym z usprawnieniem kontaktu Stron

INFORMACJA DLA KLIENTA – OSOBY FIZYCZNEJ
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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego wniosku o przyłączenie do sieci
wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej* są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. - siedziba:
64-920 Piła, ul. Wałecka 20 (zwane dalej: MWiK Sp. z o.o. w Pile), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr: 0000081995, nr REGON: 570503455, nr NIP: 7640201952, +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74, fax +48 67 212 59 30,
e-mail mwik@mwik.pila.pl.
2) MWiK Sp. z o.o. w Pile przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach
prawnych:
−
w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b
RODO);
−
w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
−
w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu
wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
−
w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów
i kontrahentów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
−
w celu marketingu usług własnych MWiK Sp. z o.o. w Pile oraz promowania działalności Spółki, jej usług i nowych inicjatyw wśród
klientów związanych z MWiK Sp. z o.o. w Pile umowami oraz potencjalnych klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy
dot. komunikacji elektronicznej);
−
w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach
realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
−
w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego
na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
−
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego
interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) Dane osobowe Wnioskodawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MWiK Sp. z o.o. w Pile, w tym
profilowaniu.
4) Odbiorcy usług przysługują prawa:
−
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
−
sprostowania (poprawiania) danych,
−
wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania
danych),
−
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
−
do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
−
do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
−
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
−
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych
osobowych przez MWiK Sp. z o.o. w Pile narusza przepisy RODO.
5) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
−
przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
−
w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu
złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu
niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
−
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy
prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji
zgody). Ponadto przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów
na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
6) Dane osobowe Wnioskodawcy mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie
radców prawnych, firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych.
7) MWiK Sp. z o.o. w Pile, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Podanie danych osobowych do niniejszego wniosku ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jego
rozpatrzenia i załatwienia sprawy.

9)

MWiK Sp. z o.o. w Pile wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
−
telefonicznie: nr 67 212 50 24,
−
pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Wałecka 20.
−
pocztą elektroniczną na adres: e-mail mwik@mwik.pila.pl
−
osobiście: w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE NUMERU TELEFONU / ADRESU E-MAIL
Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile – siedziba:
64-920 Piła, ul. Wałecka 20, jako Administratora Danych Osobowych, informacji o numerze mojego prywatnego telefonu / adresu
e-mail* w celu nawiązywania ze mną kontaktu przez MWiK Sp. z o.o. w Pile w szczególnie uzasadnionych sprawach związanych
z obsługą złożonego przeze mnie wniosku / wykonania zawartej umowy,
Jestem świadoma / świadomy*, że udzielona przeze mnie zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.
W celu odwołania zgody należy skontaktować się z Sekretariatem MWiK Sp. z o.o. w Pile - korespondencyjnie (na adres Miejskie
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile, 64-920 Piła, ul. Wałecka 20), e-mail mwik@mwik.pila.pl lub osobiście w Biurze Obsługi
Klienta Spółki w Pile przy ulicy Wałeckiej 20.
Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie informacji o numerze mojego telefonu prywatnego / adresu e-mail
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

……………………………………………………………………………………………
data i podpis

