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Warszawa, dnia _ _ - _ _ - 20_ _ r.
DANE INWESTORA
…………………………………………………….……
imię i nazwisko/nazwa

………………………………………………………….
adres zamieszkania/siedziby

………………………………………………………….
NIP

…………………………………………………..………
kontakt: nr telefonu, e-mail

ADRES INWESTYCJI
miejscowość …………………………………… ulica ………………………………………………………….
dzielnica…..…………………………………….
nr uzgodnionego projektu …………….../…..…/……..…….
SIEĆ WODOCIĄGOWA (magistrala, przewód rozbiorczy)
SIEĆ KANALIZACYJNA (kanał sanitarny, kanał ogólnospławny, kanał deszczowy)
WNIOSEK
o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową urządzeń wodociągowych
lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
1)

Inwestycja w zakresie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączania
do sieci w ulicy: …………………………………………..……..w ………………………………….....

Dane wykonawcy

Dane kierownika robót

…………………………………

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

nazwa wykonawcy

imię i nazwisko

…………………………………

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

adres siedziby

kontakt: nr telefonu, e-mail

…………………………………
NIP

…………………………………
kontakt: nr telefonu, e-mail

2)

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych.............………………………………………...

3)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
a) 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
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w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.:
iodo@mpwik.com.pl
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia eksploatacji
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, których budowy dotyczy niniejszy wniosek.
d) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania
ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
 upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek;
e) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
f) 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 przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem
realizacji przedmiotowego wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia umowy.

…………………………………………….
podpis wykonawcy/inwestora
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