Błaszki, dn. ………………………………. r.

..........................................................
( imię i nazwisko Inwestora/Pelnomocnika)

……………………………………...
..........................................................
( adres zamieszkania/siedziba)

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

( dane kontaktowe: telefon, e-mail)

URZĄD MIEJSKI W BŁASZKACH
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 13
98-235 BŁASZKI

WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dla przyłącza
wodociągowego* / kanalizacji sanitarnej / deszczowej*

do działki nr ewid. ………............ obręb

geodezyjny .................……................ w miejscowości ....………….........……..... .

..................................................
podpis inwestora/pełnomocnika

Załączniki :
1. Mapa do celów projektowych* lub opiniodawczych* działki inwestycyjnej
2. Upoważnienie/Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora – jeżeli dotyczy

* - niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku
jest
URZĄD MIEJSKI
w BŁASZKACH.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) ,
z którym można się skontaktować : e-mail: iod@blaszki.pl .
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się
Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie pisząc na adres Urząd
Miejski w Błaszkach, Pl. Niepodległości 13 98-235 Błaszki.
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków technicznych
do projektowania przyłączą wodociągowego, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na podstawie
przepisów prawa, w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) oraz
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na rozpatrzenie
wniosku.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator
może przekazać/ powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania / powierzenia
danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo
danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b. żądania ich sprostowania,
c. ograniczania przetwarzania,
d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez
Administratora.
8. Pani/Pana dane nie są przekazywane przez do Państwa trzeciego, organizacji między narodowych,
nie będą profilowane.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie działania
archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 ze zm.).

………………………………………….
podpis inwestora/pelnomocnika

