Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa

Wniosek o wyrażenie zgody na jednoczesność
wykonania robót
*Data przyjęcia wniosku

*wypełnia pracownik Działu Obsługi Klienta

WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
………………………...…………………………..

Wnioskodawca:

miejscowość, data

Imię ………………………………………………… Nazwisko ………………………………………………….........
Nazwa Firmy …….………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania/siedziby**…………………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji

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

NIP
tel. …………………….……..……………………. e-mail …………..…………...……………………………………….

Wniosek o wyrażenie zgody na jednoczesność wykonania robót dotyczy
nieruchomości

położonej

w…………………………………………………………………

przy ul. ………………………………….…………………. nr ….....………………………….
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na jednoczesne wykonanie**:
przewodu wodociągowego - nr uzg. proj. .........................................................................................................
przewodu kanalizacyjnego - nr uzg. proj. .........................................................................................................
wraz z:
przyłączami wodociągowymi - nr uzg. proj. ......................................................................................................
przyłączami kanalizacyjnymi - nr uzg. proj. ......................................................................................................
w ul. .......................................................................................................................................................................
Odbiór pisma**: □ pl. Starynkiewicza 5,
□ ul. Zaruskiego 4,
□ wysyłka pocztą.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zawartą na drugiej
stronie wniosku.

…………………………………………………………..…….

(czytelny podpis i pieczątka Wnioskodawcy)
** odpowiednie zaznaczyć

Dotyczy osób fizycznych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i

Kanalizacji

w

m.st.

Warszawie

S.A.

z

siedzibą

w

Warszawie,

przy Pl. Starynkiewicza 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl
2.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu jego realizacji oraz ewentualnej
komunikacji z nim związanej.

3.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, jakim jest zapewnienie prawidłowości działania sieci Administratora w związku
z planowanym prowadzeniem prac.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo w archiwum Spółki.

5.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:


dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania
systemów IT,

6.



podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,



upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania
i/lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego
wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.

