
 

Wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wody z hydrantu p.poż

Proszę  o  wyrażenie  zgody  na  pobór  wody  z  hydrantu  p.poż  do celów:

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

w rejonie działki nr ………… przy ul. ………………………. w miejscowości …………….…..

w terminie od  ……………………… do  ………………………...

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych
powyżej.

Rzekuń, dnia ……………………   
…….…………………………………..……………...

     (czytelny podpis i pieczątka Zleceniodawcy)

 

Wnioskodawca

   ________________________________
         Imię i nazwisko/instytucja 

   ________________________________
               Regon/NIP/Pesel

   ________________________________
                         Adres 

   ________________________________
        Kod pocztowy, miejscowość

   ________________________________
                                Numer telefonu 

   ________________________________
                                    Adres e-mail 

        Zakład Obsługi Gminy

    ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń



KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE 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”),  Zakład  Obsługi  Gminy jako
administrator danych informuje, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zakład  Obsługi  Gminy  (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
lub drogą e-mailową pod adresem: zog@rzekun.net 

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować
pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl 

3. Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  Rozporządzenia  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),
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

4. Przetwarzanie  odbywa  się  w  związku  realizacją  obowiązków  gminy  polegających
na wydobywaniu, uzdatnianiu i dostarczeniu wody do odbiorców usług.

5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gmin i mast.
6. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej. 
7. Administrator  będzie  przekazywał  dane  osobowe  innym  podmiotom,  tylko  na  podstawie

przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Gminy, innych urzędów gmin, komornikowi
sądowemu, sądom, inspektoratowi ochrony środowiska.

8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności
dotyczących archiwizacji).  Dane,  których nie  ma obowiązku przechowywać,  będą niszczone
niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych
osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę  na  działania  Administratora można  wnieść  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

11. Podanie danych osobowych ma charakter  dobrowolny,  ale  nie  podanie ich spowoduje  brak
możliwości zawarcia umowy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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