
............................................................                      Ostrowiec Św., dn. ................................ 
                                    (imię i nazwisko) 

 

............................................................... 
                            (adres zamieszkania) 

 

............................................................... 
 

................................................................ 
    (telefon)       

 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. 

                  ul. Sienkiewicza 91 
                     27 – 400 Ostrowiec Św. 

 

 
 
  

Zgłaszam zamiar budowy: przyłącza wodociągowego* , przyłącza kanalizacyjnego* do 

budynku   ……………………………………………………………………………….… położonego w Ostrowcu 

Św. przy ulicy …………………………………………………...… nr ewidencyjny działki 

……………………………………………  

Do budowy zamierzam przystąpić: …………………………………………………………. 

 

Zgodnie z art. 13 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), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” informujemy, iż: 

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 91, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem  
e-mail: iod@mwikostrowiec.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679, 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, 

ust. 1, lit. f  rozporządzenia 2016/679 – prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, 
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy. 

 
 

Załączniki: 
 
1. projekt zawierający uzgodnienia – szt.  ……… 
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania terenem – szt.  ……… 

3. …………………………………………………………………………………… 
 

 
          ............................................. 
                        ( czytelny podpis Inwestora) 

 
 

* - niepotrzebne skreślić 

mailto:iodrodo.mwik@ostrowiec.net.pl

