Potęgowo, ………………………….
……………………………………..
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy

Adres………………………………
…………………………………….
Telefon…………………………….
e-mail………………………………

Zakład Usług Publicznych Z. B.
ul. Głuszyńska 10
76-230 Potęgowo

WNIOSEK
O WYDANIE OPINII O MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Proszę o wydanie opinii / aktualizacji opinii* o możliwości podłączenia
istniejącego □ planowanego □ budynku:

□ mieszkalny wolnostojący jednorodzinny
□ w zabudowie bliźniaczej

□ wielorodzinny

□ inny obiekt (określić jaki)………………………..

do sieci:

□ wodociągowej
□ kanalizacji sanitarnej
Adres budynku / działka:
Miejscowość………………………….…., ul…………………………………………., nr…………….
Działka nr geodezyjny……………………..., obręb……………………………………………….…...

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z ogólnymi warunkami świadczenia usługi wydania
opinii/aktualizacji opinii oraz informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
zawartymi na drugiej stronie zlecenia.

□

□

Czy posesja posiada zbiornik bezodpływowy (szambo):
tak
nie
lub z posesji ścieki odprowadzane są w inny sposób, (podać jaki)………………………...................

Załączniki:
- 1 egzemplarz mapy zasadniczej

……………………………….
Podpis Wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić
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OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI WYDANIA OPINII / AKTUALIZACJI OPINII

1.
2.

3.
4.
5.

Dane Przedsiębiorstwa: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie, ul. Głuszyńska 10, 76-230
Potęgowo, tel. 598115073, NIP: 841-10-03-636, e-mail: zupzb@wp.pl, www.zuppotegowo.pl
Wnioskodawca może kontaktować się z Zakładem w każdej sprawie w sposób określony poniżej,
w tym składać reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
usługi:
a) osobiście w siedzibie Zakładu,
b) pisemnie na adres Zakładu lub na adres e-mail: zupzb@wp.pl
c) za pośrednictwem fax-u: 598115073
Usługa wydania opinii jest bezpłatna.
Termin wykonania usługi – 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, w sprawach
skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 45 dni.
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku (niewypełnionego lub bez złącznika graficznego),
wykonanie usługi nie będzie możliwe, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie
lub za pomocą wiadomości e-mail.

Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług
Publicznych Z.B. w Potęgowie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji
możliwości przyłączenia do sieci i dalej, na Pani/Pana żądanie, w celu realizacji procesu przyłączenia
do sieci.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu
wydanej opinii i dalej przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych.
Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom/dostawcom systemów, z którymi współpracuje
Administrator, przetwarzającym Pani/Pana dane w naszym imieniu (podmiotom pocztowym, bankowym,
kurierskim, informatycznym…).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem
rozpatrzenia niniejszego wniosku w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem
rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu
z Panią/Panem.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są na stronie
internetowej Zakładu www.zuppotegowo.pl.
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