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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych* 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej RODO, informuję, iż: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
EKO-SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska, Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne NIP 5751602328  
z siedzibą w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 4, reprezentowana przez właściciela, Ewę Fokczyńską, tel. 
34 356-46-70. 

„EKO-SAN” 

Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje 
Sanitarne 

Ul. Piłsudskiego 4 

42-700 Lubliniec 

WNIOSEK  
o wydanie warunków  
przyłączenia do sieci 

wodociągowej  
 

………………………………….. 
(data wpływu)

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 
1. Imię  i nazwisko / Nazwa: 

 
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

 

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

 

Nr telefonu:………………………………………                               Adres e-mail:…………………………………………………………….. 

 

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
budynek mieszkalny jednorodzinny     zabudowa zagrodowa       inny obiekt, jaki ……………………….………………………….. 

 
istniejący    w trakcie budowy    projektowany    planowane rozpoczęcie ………………… zakończenie …………………….budowy 

 
4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres /  Nr działki / obręb 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

   

Qd  = ............................................. [m3/d] - cele bytowe 

Qd  = ............................................. [m3/d] - cele technologiczne 

Qd  = ............................................. [m3/d] - cele przeciwpożarowe 

Qd = .............................................. [m3/d] - cele inne 

6.Średniodobowy i maksymalny godzinowy przepływ wody:  

Qśd = ................ [m3/d] 

Qh = ................. [m3/d] 

7. Planowany  termin rozpoczęcia poboru wody : 
 

od  …....….……………………………… 

8. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody :      
        Tak 

        Nie 
 

9. Do wniosku załączam: 

      plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 
oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia teren 
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Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w celu: 
Wydania warunków przyłączenia.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z 07.06.2001 r. (tj. Dz. U. 
z 2019r. poz.1437 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 
Informacja o przekazywaniu danych osobowych do innych podmiotów: 
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy 
realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom. 
Okres przechowywania danych osobowych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą 
wody pitnej oraz komunikacji pomiędzy Panią/Panem a administratorem danych. 
Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dane kontaktowe: 
Z administratorem danych można kontaktować się: 

1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej. 
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@eko-san.com 

 
* dotyczy tylko osób fizycznych 
 
 
 
 
 
        ……………………….……………………… 

(data i podpis wnioskodawcy) 
 
 


