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W N I O S E K  o zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego i zgodę na wykreślenie 

tego prawa z księgi wieczystej / bezciężarowe odłączenie działki z księgi wieczystej 
 

 
I. W N I O S K O D A W C A (właściciel nieruchomości) 

             
 (nazwa podmiotu/ imię i nazwisko)                                                                                               

TELEFON                                                                                          _______________________________________________.       

ADRES WNIOSKODAWCY           _______________ 
 
II. P R Z E D M I O T   W N I O S K U 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI: 
Gmina                                    

Miejscowość                           

Ulica                                 

Oznaczenie geodezyjne działek, których dotyczy wniosek   

         _________             
(obręb, arkusz mapy, numer działki) 

Nr księgi wieczystej                       

 
III. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu oraz że zapoznałem się z 
informacją o ochronie danych osobowych przedstawioną poniżej. 

 
 
 
                                                           .                                                                                                             . 
            (miejscowość i data)                                  (podpis osoby składającej wniosek) 

 
 
 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakim jest: 

• zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i będą 
przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z 
jej prowadzeniem; 

• wprowadzania danych do bazy adresowej – pisma posiadające numer sprawy i będą przetwarzane przez 5 lata od ostatniej 
korespondencji; 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy systemów i usług IT, zewnętrzne kancelarie prawne, firmy konsultingowe i 
doradcze, firmy świadczące usługi: niszczenia dokumentacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione 
upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. Policja, Sąd.  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.; 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz to warunek niezbędny do skorzystania  
z formularza kontaktowego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania kontaktu  
z Aquanet SA tą drogą komunikacji. 
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