
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji 

Spółka. z o.o. w Gliwicach 

ul. Rybnicka 47 

44-100 Gliwice 

WNIOSEK  
o wydanie warunków  

technicznych na 
zamontowanie wodomierza 

dodatkowego liczącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej  

…………………….. 
(data wpływu/ nr kancelaryjny) 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko / Nazwa: 2. Tel. kontaktowy: 

3. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu: 

 

4. E-mail: 

 

5. Adres do korespondencji: 

 

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PODLICZNIK 

6. Inwestor: 

7. Adres Inwestora: 

 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK 

 

miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 

gmina: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 

ulica: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

numer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

numer geodezyjny działki: ………………………………………………………………………………………….………………….. 
 

obręb: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

CELE WYKORZYSTANIA  

 do podlewania ogrodu, 

 inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Gliwice, dnia……………...……….........      ……….……………………………… 
              podpis Wnioskodawcy 
 
 
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo Inwestora do występowania w jego imieniu w niniejszej sprawie. 

 
 
Gliwice, dnia……………...……….........      ……….……………………………… 
              podpis Pełnomocnika 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 - zaznaczyć właściwe pole   



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 jako „RODO”), 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jako administrator danych informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą  

w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej również jako: „PWiK” lub „Administrator”), tel. 32 232 25 12; 

e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl 

2. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl  

3. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 

1) w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej  

lub kanalizacyjnej podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga 

podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

2) w przypadku gdy Pani/Pan występuje w imieniu innego podmiotu, Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane 

również w celu ustalenia prawidłowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez Panią/Pana  

i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tegoż podmiotu. Podstawą prawną dla przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. 

4. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na 

mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

5. Podanie przez Pana* / Panią* danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do rozpoznania 

przez Spółkę wniosku o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Spółkę obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczególności zaś przekazania potwierdzenia, o którym mowa w art. 19a 

ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 

lub kanalizacyjnej. 

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PWiK w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do 

czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki 

wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy. 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pana* / Pani* dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia 

praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.  

7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę tj. pracownikom 

i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki*, podmiotom 

przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie* innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym) *, 

bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym* lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania 

przedmiotowych danych.  

8. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu* / Pani* prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Spółkę 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych.  



 

9. Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10. Udostępnione przez Pana* / Panią* dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 


