
 
Jaworzno, dnia .............................. 

.......................................................... 
Nazwisko i imię \ Nazwa 

.......................................................... 
Adres zamieszkania / Siedziba 

.......................................................... 
Pesel / Nr KRS 

.......................................................... 
Numer kontaktowy tel. 

 
Wodociągi Jaworzno 
Spółka z o.o. 
ul. Świętego Wojciecha 34 
43-600 Jaworzno 

 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEJ USŁUGI 
WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na realizację kompleksowej usługi                                  

wykonania przyłącza wodociągowego do nieruchomości położonej w Jaworznie na działce                                      

nr ………………..…………………………………….….…  w obrębie ewidencyjnym ………………………………………………….……… 

przy ul. …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny: ..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
     

(Data i podpis) 
Załączniki: 
Dokumentacja projektowa        □ 
Zaświadczenie o nr identyfikacyjnym Regon        □ 
Zaświadczenie o nadaniu nr NIP1        □ 
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej     □ 
Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego        □ 
Pełnomocnictwo           □ 
Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1podanie numeru NIP dotyczy tylko i wyłącznie firm, a nie osób prywatnych 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętego Wojciecha 34 informują, iż są Administratorem Państwa danych osobowych. 
Dane przetwarzane są w celu realizacji zawartych z Państwem umów i tylko na zasadach określonych przepisami prawa w zakresie niezbędnym                
do wypełnienia obowiązków wynikających z tych przepisów. 
x Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 
x Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści, aktualizacji danych, wyrażenia sprzeciwu, wniesienia wniosku                                

o ograniczenie przetwarzania. 
x Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji niniejszej umowy. 
x Dane będą przetwarzane przez okres wyznaczony przepisami prawa. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Aleksandra Szyszka-Schuppik. W sprawach związanych z systemem ochrony danych osobowych 
proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@wodociagi.jaworzno.pl 
 



Załącznik Nr 2 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Ja niżej podpisany/a ........................................................................................... legitymujący/a  

się nr PESEL ............................................,  

zamieszkały/a……………………............................................................................................................., 

oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości położonej przy                                                 

ulicy ………………………..................………..……....… w Jaworznie, oznaczoną w ewidencji gruntów                

i budynków jako działka(i) nr……........….....…….. w obrębie ewidencyjnym…………...............  

 

Oświadczam, iż na przedmiotowej działce znajduje się n/w infrastruktura podziemna:  

� kanalizacja deszczowa (sieci/przyłącza) ....................................................................................... 

� kanalizacja sanitarna (sieci/przyłącza) .......................................................................................... 

� wodociąg (sieci/przyłącza) ............................................................................................................ 

� gazociąg (sieci/przyłącza) ............................................................................................................. 

� linie elektroenergetyczne (sieci/przyłącza) .................................................................................. 

� linie telekomunikacyjne (sieci/przyłącza) ..................................................................................... 

� inne ............................................................................................................................................... 

 

       .................................................................... 
                (data i czytelny podpis) 
 
 
 
Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętego Wojciecha 34 informują, iż są Administratorem Państwa danych osobowych. 
Dane przetwarzane są w celu realizacji zawartych z Państwem umów i tylko na zasadach określonych przepisami prawa w zakresie niezbędnym                
do wypełnienia obowiązków wynikających z tych przepisów. 
x Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 
x Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści, aktualizacji danych, wyrażenia sprzeciwu, wniesienia wniosku                                

o ograniczenie przetwarzania. 
x Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji niniejszej umowy. 
x Dane będą przetwarzane przez okres wyznaczony przepisami prawa. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Aleksandra Szyszka-Schuppik. W sprawach związanych z systemem ochrony danych 
osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@wodociagi.jaworzno.pl 
 



Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o. 
ul. Św. Wojciecha 34, 43-300 Jaworzno| tel. 32  318 60 00 | www.wodociagi.jaworzno.pl 

 
Wersja 01/2018 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o., 
ul. Św. Wojciecha 34, 43-300 Jaworzno, 

b) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można się 
skontaktować za pośrednictwem adresu rodo@wodociagi.jaworzno.pl  

c) przekazane dane osobowe przetwarzane będą w  celu realizacji umowy - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 
- podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, 
- spółki należące do grupy kapitałowej, 
- podmioty, dla których Spółka świadczy usługi,  
- banki – w zakresie obsługi płatności, 
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie, 
- podmioty, którym na podstawie zawartych umów, udostępniła dane, 

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli dotyczy, 

f) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

h) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne, 

i) Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
 
 
 

…………………………………………. 
(data i podpis zleceniobiorcy) 

mailto:rodo@wodociagi.jaworzno.pl

