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Wnioskodawca
Nazwisko i imię lub nazwa

Nazwisko i imię lub nazwa
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Ulica

-

-

Kod pocztowy
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Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy do Projektanta:

WNIOSEK
O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Proszę o uzgodnienie dokumentacji technicznej:
dla nieruchomości/obiektu
położonego przy ulicy
nr KW*/nr działki*

nr
/

w
Obręb:

Inwestor / Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie swoich danych
osobowych dla wszystkich niezbędnych czynności, które maja związek z realizacją niniejszego wniosku.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze
oraz z Cennikiem opłat za usługi różne świadczone przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
Sposób odbioru dokumentacji:
osobiście
pocztą

podpis wnioskodawcy*/inwestora*
Termin realizacji 14 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadkach wymagających szczegółowego
rozeznania stanu istniejącego w terenie, termin może być wydłużony o kolejne 14 dni kalendarzowe po uprzednim
zawiadomieniu wnioskodawcy.
Załączniki do Wniosku
2 egzemplarze dokumentacji technicznej,
upoważnienie właściciela – inwestora dla pełnomocnika *
* niepotrzebne skreślić

UWAGA! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych
załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia.

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK informujemy, że:
• Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A;
• Inspektorem ochrony danych jest: Edyta Kwinta tel. 74 832-20-69 adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl;
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku,
• podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby,
• podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do momentu przedawnienia
roszczeń,
• przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
• ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK w celu realizacji niniejszego wniosku
zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych.
Data: …………………
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