
PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYŁĄCZA SANITARNEGO/DESZCZOWEGO 

Wypełnia i podpisuje Inwestor.

Imię, nazwisko………………………………………………………………………………………

Miejscowość, nr domu……………………………. Nr ew. gr. …………………………………….

Warunki techniczne przyłącza sanitarnego/deszczowego do sieci wydane przez „HYDROKOM” 
Kluczbork nr ………………………………….. z dnia ………………………………..

Udostępniam do wglądu przedstawicielowi „HYDROKOM” dokumentację projektową przyłącza/ 
plan sytuacyjny *

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

/podpis inwestora/

Wypełnia i podpisuje wykonawca przyłącza sanitarnego/deszczowego.

Długość przyłącza ……………. średnica ……………………… materiał …………….…………..

Studnia rewizyjna szt………………. średnica…………………. materiał………...………………..

Wykonawca robót oświadcza;

1. Przyłącze  zostało  wykonane  zgodnie  z  warunkami  przyłączenia  wydanymi  przez 
„HYDROKOM” Kluczbork, dokumentacją projektową/planem sytuacyjnym*, obowiązującymi 
przepisami, a w tym przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonano kontrolę jakości robót, drożności i próby szczelności przyłącza.

Dane wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                     ………………
……………………………… 

/podpis wykonawcy przyłącza/

Wypełnia przedstawiciel   „HYDROKOM”   Kluczbork.  

Przyłącze  odebrano pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi

Uwagi………………………………………………………………………………………………

Data odbioru …………………………………

Miejsce odbioru ścieków: 

- studnia sieciowa o rzędnych …………………………

- granica nieruchomości …………………………                                                                          

*  niepotrzebne skreślić                                                                                                                         
/przedstawiciel „HYDROKOM”/
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 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, zwanym dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuje się, iż:

a)  administratorem  danych  osobowych  jest  Spółka  Wodociągi  i  Kanalizacja  „HYDROKOM”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 
Kluczborku, ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork,

b)  Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod  adresem  e-mail:  
InspektorODO@hydrokom.pl;   

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zawarcia umowy i  wykonania postanowień niniejszej 
umowy również do podjęcia  działań  na  żądanie  osoby,  której  dane dotyczą -  na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego  
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych,  lub  w celu  wykonania  zadania  realizowanego w interesie  publicznym na 
podstawie art.  6  ust.  1 lit.  e.  W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu  
dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora, oraz w celach analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, 
co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane przetwarzane są również w celu rozpatrywania skarg i  
reklamacji oraz w celach archiwalnych – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 
ust. 1 lit. c RODO.

d)  odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na 
podstawie  odrębnych  przepisów  prawa,  upoważnieni  pracownicy/współpracownicy  Administratora,  dostawcy  usług 
technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy;

e)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przekazywane  poza  obszar  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  na  podstawie  tzw.  
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;

f) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie obowiązywania umowy i 10 lat po zakończeniu roku,  w którym  
przestała obowiązywać umowa, a dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą 
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;

g)  posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

h) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  
Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową świadczenia usług  
wodociągowo-kanalizacyjnych;

j) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane  
nie będą podlegały profilowaniu.

Więcej informacji n temat ochrony Pani/Pana  danych osobowych znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej www.hydrokom.pl.

Odbiorca usług wyraża zgodę / nie wyraża zgody2 na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych, 

Odbiorca usług wyraża zgodę /  nie wyraża zgody2  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby utrzymania i certyfikacji 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

………………….……………

Data i czytelny podpis 
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