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Kluczbork, dnia ………………………… 

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

 
          Nazwa, adres, wzgl. pieczęć 
                    Wnioskodawcy 
             (wypełnić drukowanymi literami)                             

                Wodociągi i Kanalizacja 
                                 „HYDROKOM” Sp. z o.o. 

                                                                                          ul. Kołłątaja 7 
                                                                                   46-203 Kluczbork 
 

 

WNIOSEK 

 
1. Proszę o zapewnienie dostawy wody do celów bytowo-gospodarczych i/lub odbiór ścieków                                       
sanitarnych/przemysłowych i wód opadowych* oraz wydanie szczegółowych technicznych i formalnych warunków 
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynku: 
……………………………………………………………………………………………..………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………..………………………………… 
podać rodzaj budynku i jego adres (lokalizację) ew. nr działki budowl. i jej lokalizację 

 

w którym przewiduje się następujące, podstawowe wyposażenie sanitarne: umywalkę, zlewozmywak, ustęp spłukiwany, 
wannę oraz lokalne urządzenia do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej)* 

Przewidywana ilość korzystających z wymienionych urządzeń sanitarnych: ….................osób/osoby. 

Przewidywana ilość zużywanej wody/odprowadzanych ścieków* wyniesie: ............................... m3/d. 
 

2.**  Informuję, że poza zużyciem wody do celów bytowo-gospodarczych, przewiduje się pobór wody do celów 
przemysłowych lub produkcyjnych a zatem i odprowadzenie odpowiednich ścieków z następujących urządzeń: 

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

……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
podać rodzaj potrzeb i urządzeń 

 

w orientacyjnej ilości: ……………… m3/dobę 

 

3. Pobór wody/odprowadzenie ścieków* przewidywany jest w dniu: ...........…........................…………………………….. 
*   - niepotrzebne skreślić 
**  - dotyczy wody i ścieków służących do celów przemysłowych, produkcyjnych 
 
 

Załączniki: 
1. 2 egz. mapy geodezyjnej z oznaczoną lokalizacją przedmiotowego budynku 
2. 1 egz. ewent. rzutu piwnic budynku 
 
 
 

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

                           podpis  Wnioskodawcy  

 

 

WNIOSEK NR. ………………………………………………                                                                                
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Klauzula informacyjna 

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. informuje, iż dane osobowe odbiorcy podlegają ochronie zgodnie z przepisami 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”. 
2. 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 danych osobowych jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7;                    
46-203 Kluczbork, 
b) od 25 maja 2018 r. został wyznaczony Inspektor ochrony danych w Przedsiębiorstwie Pan Andrzej Pawłowicz, z którym można skontaktować się               
pod adresem e-mail: inspektorodo@hydrokom.pl lub telefonicznie pod nr: 782 255 777,    
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zawarcia umowy i wykonania postanowień niniejszej umowy lub 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, 
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty zaufane, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia danych osobowych, 
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie obowiązywania umowy lub realizowanego zadania i 10 lat po jej zakończeniu, zgodnie                         
z instrukcją kancelaryjną, 
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia 
przetwarzania,  
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 
h) Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy - jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora 
może skutkować odmową świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
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. 
 
Więcej informacji na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej www.hydrokom.pl. 
 
 
 
 
 
 

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

                           podpis  Wnioskodawcy  

 

 


