
 

 
 

 

.............................................................................                                                  KÓRNIK, dnia ................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 
 

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

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

ADRES 

 
……………………………………………………….. 

NIP (dotyczy przedsiębiorstw) 

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

TELEFON* 

 
………………………………………………………... 

EMAIL* 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI 

          Zgłaszam Spółce z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM 

KÓRNIK rozpoczęcie budowy 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE sztuk ……………..………………………. 

do posesji przy ul. …………………………………………….. nr…………………………….. 

dz. nr ................................... w miejscowości .............................................................................. 

w oparciu o następujące dane:  

- warunki techniczne nr: ………………………………………………………………………... 

- protokół uzgodnień nr:………………………………………………………………………. 

WYKONAWCA (pełna nazwa firmy, adres i numer telefonu): 

…………………………………………………………………………………………………

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

Przewidywany termin rozpoczęcia budowy: 

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

Do wniosku załączam: 

 

1. Protokół uzgodnień z narady koordynacyjnej w formie elektronicznej. 

2. Kserokopię lub skan pisemnego uzgodnienia z właścicielem/zarządcą drogi. 

 

 

 ......................................................... 
                                                                                                     PODPIS INWESTORA/WYKONAWCY 

 

* Podanie danych jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie kontaktu 

UWAGA 

 

ROZPOCZĘCIE BUDOWY MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU PISEMNEJ ZGODY  

ZE STRONY SPÓŁKI. 

 

WNIOSEK ZŁOŻONY BEZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW ORAZ BEZ PODPISANEJ KLAUZULI  

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE UZNAWANY ZA NIEKOMPLETNY. 

 

KLIENT (INWESTOR) LUB WYKONAWCA W IMIENIU KLIENTA, Z 3 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM ZGŁASZA 

ODBIÓR PRZYŁĄCZA W STANIE ODKRYTYM.  

ADRES EMAIL. DO KONTAKTU: awaria@wodkom.pl. 



 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM” Kórnik Sp. z o. o. z siedzibą w 

Kórniku, ul Poznańska 71c, 62-035 Kórnik reprezentowane przez Prezesa Spółki.  
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@huspremium.pl 
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:   

• w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji Państwa wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) R.O.D.O. 
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) R.O.D.O. w postaci: 

ustalenia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w 
ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy; 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania przetwarzania wniosku oraz czas jego realizacji a po tym 
okresie przez wymagany przepisami prawa oraz do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora. 

5. Informujemy, że: 

• przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi oraz otrzymania kopii 
tych danych, a także do ich sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia; 

• przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych, jeżeli uważają Państwo, że Administratora nie ma 
podstaw do tego, aby Państwa dane przetwarzać lub zachodzą inne przewidziane prawem okoliczności; 

• przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przekazanych Administratora w następujących 
przypadkach: 

a) kwestionują Państwo prawidłowość danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych 
danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich 
wykorzystania, 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) został złożony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstaw złożenia sprzeciwu; 

• przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych do innego administratora; 
• przysługuje Państwu prawo do wniesienie sprzeciwu: w zakresie przetwarzania Państwa danych w sytuacjach 

szczególnych, tj.: gdy dane są przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
lub gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla Administratora w celu wykonania zadań leżących w interesie 
publicznym. W tym przypadku skuteczność wniesienia sprzeciwu wymaga umotywowania zasadności zaniechania 
przetwarzania Państwa danych przez Administratora; 

• Jeżeli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

• W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem działań, które dokonano na tej podstawie przed datą wycofania zgody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: zaufanym podmiotom, które w ramach zawartej z 

Administratorem umowy świadczą na jego rzecz usługi; dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, a także 
podmiotom oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 

7. Państwa dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich (spoza obszaru UE) ani do żadnych organizacji międzynarodowych. 
8. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

  
 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zawartymi w klauzuli informacyjnej 

powyżej. 

 

 

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

          Data, podpis Wnioskodawcy 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań 

wynikających z realizacji składanego wniosku. 

 

 

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

          Data, podpis Wnioskodawcy 

 
 

 

 
 

 

mailto:iod@huspremium.pl

