
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
   w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu  
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu 18A, 09-150 Sielec 

Tel. 24 231 50 15; e-mail: zgkim@czerwinsk.pl 

 
  

Załącznik nr 2 

............................................................................................    Sielec, dnia ………………………….. 
dane Wnioskodawcy 

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

............................................................................................  
adres 

............................................................................................ 
telefon 

............................................................................................ 
e-mail 

............................................................................................ 
NIP / PESEL 

 

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej  

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

Zaznacz 
X 

Przedmiot uzgodnienia 

 Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej 

 Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej 

 Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego 

 

ADRES INWESTYCJI 

Adres inwestycji Nr działki Obręb 

   

 
 
 
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

W Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu 

Sielec 18A 

09-150 Sielec 

 



Odbiór uzgodnienia (zaznacz X): 

 
                   Osobiście                               Pocztą (wskazać adres wysyłki)…………………………………………………. 
 

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

 

ZAŁĄCZNIKI:  

1. 2 egzemplarze dokumentacji technicznej 
 

 

 

Termin wydania warunków technicznych: 

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych 
przypadkach. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z przedstawioną poniżej Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony 

danych osobowych.  

 
 
 

 

 
 
 
 

………………………………………………………… 
(Czytelny podpis Zleceniodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSODARKI KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ Z/S W SIELCU. 

 

W związku z realizacją wymogów 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 sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu, Sielec 18A, 09-150 Sielec; tel. 24 231 50 15; e-mail; 

zgkim@czerwinsk.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mail: iodo@marwikpoland.pl  

3. Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przetwarzane w celu 

rozpatrzenia złożonego wniosku, zapytania w ramach realizowanych zadań i obowiązków. 

4. Administrator danych osobowych -  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Sielcu 18A - 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:  

• na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane (art. 6 ust.1 lit. a RODO) 

• w związku z wykonywaniem zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

• Organy administracji publicznej lub podmiotom, którym Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu 18 ma obowiązek ich przekazywania na 

gruncie obowiązujących przepisów prawa. 

• dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które 

przetwarzają dane w jego imieniu) takim jak usługi wsparcia informatycznego, a także 

dostawcom usług informatycznych; 

• Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom 

uczestniczącym w procesie realizacji Umowy, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla jej 

realizacji 

6. Państwa dane będą przechowywane przez Zakład do czasu wycofania zgody, za wyjątkiem danych, które 

przetwarzane są na podstawie umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza postanowienia RODO, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych Biura Prezesa ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie 

udzielonej zgody. Natomiast podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obowiązkowe w sytuacji, gdy jest 

to konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem umowy. 

mailto:zgkim@czerwinsk.pl
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