
Świebodzin, dnia ………………… 

………………………………………….. 
             (Imię i Nazwisko/Nazwa firmy) 

 

………………………………………….. 
 

………………………………………….. 
 

………………………………………….. 
                              (Adres) 

 

………………………………………….. 
                      (nr telefonu do kontaktu) 

 

 

Zakład Wodociągów Kanalizacji 

i Usług Komunalnych Spółka z o.o. 

ul. Młyńska 37 

66-200 Świebodzin 

 

Zwracam się z prośbą o (zlecam) wydanie zaświadczenia o możliwości 

dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych do działki nr…………….  

w miejscowości …………………..., przy ul. …………………, gm. Świebodzin,  

w ilościach - wody …….m
3
/dobę, ścieków sanitarnych …….m

3
/dobę dla potrzeb 

………………………………………………………….* 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych w ZWKiUK Sp. z o.o. 

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 (RODO), informujemy że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych z siedzibą w Świebodzinie, ul. 

Młyńska 37, 66-200 Świebodzin, adres e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl , tel. +48 68 382 26 23. 

Kontakt z Inspektorem danych osobowych: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, wymaganym dla realizacji umowy o zaopatrzenie w 

wodę i/lub odprowadzenie ścieków, do czasu określonego prawem zakończenia terminu wysuwania roszczeń z tytułu umowy. 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych 

ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeśli 

Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości jego wydania. 

 

 

…………………….. 
          (Podpis zgłaszającego) 

 

Załączniki: 

1. Mapa zasadnicza lub mapa do celów projektowych, każda z nich z poświadczeniem Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

* określić potrzeby (budynek - mieszkalny, przemysłowy, handlowy, itp.) 

mailto:sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl

