
DRUK DT-3

Przedsiębiorstwo Komunalne
Nad Dłubnią Sp. z o.o.

ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie
Tel. 12 352 52 51   

www.pkndiwanowice.pl  
e-mail: sekretariat@pkndiwanowice.pl

Dane Inwestora

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa firmy , NIP(1)  

Adres zamieszkania/ Adres siedziby / (kod pocztowy – miejscowość – ulica – nr budynku)  

Adres korespondencyjny (kod pocztowy – miejscowość – ulica – nr budynku) – telefon kontaktowy – e-mail  

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Nazwa inwestycji .......…………………………...................................................…………...................................…..

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

 
Adres inwestycji .............……………………………..……………………………………………………………….

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

W załączeniu: 

 ……..….. egzemplarzy dokumentacji projektowej (1)  

 Inne (jakie) (1) ………………………………...……… 
 

Odbiór projektu (1)  :             OSOBIŚCIE   
                                  
                                                        ODESŁAĆ POCZTĄ na adres …………………………………...………………………
 

Oświadczam, że zapoznałem/am  (1)  się z informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych 
zawartą na drugiej stronie wniosku.

                                                                                                                    ......…………….......................……................
                                                                                                                                                     Data i podpis Wnioskodawcy 

 (1) – odpowiednie zaznaczyć  
       



DRUK DT-3

 Wypełnia Przedsiębiorstwo 

Numer uzgodnienia w rejestrze 
 

 

Data uzgodnienia 

 
Uzgodniony przez: 

Imię i Nazwisko 

 
Podpis uzgadniającego 

 
 

   

Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119,
s.1 ze zm.) informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad
Dłubnią” Sp. z o.o., ul. Ojcowska 11, 32 – 095 Iwanowice Włościańskie. Kontakt do Inspektora Ochrony Da-
nych: inspektor@cbi24.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od składanego wniosku/zlecenia w celu: sporządze-
nia umowy o zasadach realizacji i korzystania sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, wydania warun-
ków przyłączenia, zaopiniowania projektu drogowego, uzgodnienia projektu technicznego, aktualizacji projek-
tu technicznego, warunków przyłączenia, pisma uzgadniającego dokumentację projektową lub realizacji in-
nych procesów inwestycyjnych niezwiązanych z procesem przyłączania klienta do sieci wodociągowej, kanali-
zacji   sanitarnej/ogólnospławnej i  dalej,  na Pana/Pani żądanie,  w celu realizacji  procesu, o który Pani/Pan
wnioskuje/zleca.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed za-
warciem umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (art.6 ust.1 lit. b RODO) lub innych procesów
inwestycyjnych, o które Pani/Pan wnioskuje/zleca.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wyko-
nania usług, o których mowa w pkt 2 powyżej i dalej przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych
na Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów i usług IT, kancelariom prawnym, podmio-
tom świadczącym usługi doradcze i konsultingowe, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów,
z którymi współpracuje Administrator.

6. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeno-
szenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne., przy czym jest również warunkiem rozpatrze-
nia niniejszego wniosku/zlecenia 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 jedynie przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienia kontaktu z Panią/Pa-
nem.


