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WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Poznań, …………………………
1. …………………………………………………
Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy (inwestora nr 1 )

Adres…………………………………………..
…………………………………………………
telefon *…………………………………………
PESEL/NIP…………………………………….
udział we własności sieci**………………….....
E-MAIL *

AQUANET SA
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
NIP 777 00 03 274
tel. 61 8359 100

2. …………………………………………………
Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy (inwestora nr 2)

Adres…………………………………………..
…………………………………………………
telefon *………………………………………...
PESEL/NIP………………………………….. …
udział we własności sieci**…………………….
E-MAIL*

Uwaga:
W przypadku wystąpienia więcej niż dwóch inwestorów
należy ich dane dodać jako załącznik do niniejszego druku.

ODBIÓR*** osobiście

listownie

WNIOSEK
o

przygotowanie

Umowy

o

zasadach

realizacji

i

korzystania

z

sieci

wodociągowej

i (lub) kanalizacji sanitarnej***.
Oświadczam, że zamierzam wykonać brakujący odcinek sieci wodociągowej i (lub) kanalizacji sanitarnej***
w miejscowości …………………………………ulicy …………………………………………………………..
(zakres sieci zgodnie z opinią Aquanet SA znak:……………………………............…………….……………...
z dnia …………………) własnym staraniem i na własny koszt.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zawartą na
drugiej stronie wniosku.

……………………………………………
……………………………………………
Podpisy Wnioskodawców (Inwestorów)
*podanie danych jest dobrowolne, ma na celu ułatwieniu kontaktu
**w przypadku realizacji sieci przez więcej niż jednego inwestora należy podać udział każdego
z inwestorów we własności sieci.
***zaznaczyć lub wypełnić właściwe
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Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż Administratorem danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora
Ochrony Danych: iod@aquanet.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji możliwości przyłączenia do sieci i dalej, na Pana/Pani żądanie,
w celu realizacji procesu przyłączenia do sieci.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wydanej opinii i dalej
przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora..
5. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator i mogą
zostać udostępnione Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu reprezentującego Miasto Poznań, w przypadku Pani/Pana zamiaru
podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne., przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego
wniosku w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci
numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego
rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
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