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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 *   

 

     

  
 

 

 

2. …………………………………………………  

Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy (inwestora nr 2)  

Adres…………………………………………..  

…………………………………………………  

telefon *………………………………………...  

PESEL/NIP………………………………….. …  

udział we własności sieci**…………………….  

E-MAIL*  

 

PODANIE 

 

W związku z brakiem technicznych możliwości świadczenia usług, o których mowa w piśmie znak: 

……………………………..………. z dnia …………….. r., związanych z brakiem sieci wodociągowej 

i (lub) kanalizacji sanitarnej*** wyrażam wolę budowy ww. brakującego uzbrojenia w cele przyłączenia 

do niego posesji nr. …………... położonej przy ul. ……………………………………………………... 

w miejscowości ………………….………….., działka nr geod. ………………….. z własnych środków 

i proszę o przygotowanie projektu umowy. 

 

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  

 

 

 



Strona 2 z 2 

AQ-IBM-04/9 

Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych 
 
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 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i na tej podstawie w celu: wydania warunków przyłączenia, sporządzenia umowy 

o zasadach realizacji i korzystania sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, zaopiniowania projektu drogowego, 

uzgodnienia projektu technicznego, aktualizacji projektu technicznego oraz wydania duplikatu: opinii, warunków technicznych 

/ warunków przyłączenia do sieci wod.-kan., pisma uzgadniającego dokumentację projektową lub realizacji innych procesów 

inwestycyjnych niezwiązanych z procesem przyłączania klienta do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej 

i dalej, na Pana/Pani żądanie, w celu realizacji procesu, o który Pani/Pan wnioskuje/zleca. Pana/Pani dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń stron wynikający z Ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów 

księgowych. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 

lit. c RODO) wynikającego m.in. z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa czy Ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, a dane będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony 

roszczeń, w tym w celu windykacji należności. Przetwarzanie to jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego 

interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami i 

będą przetwarzane przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń stron wynikający z Ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów i usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom 

świadczącym usługi doradcze i konsultingowe, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, z którymi 

współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. 

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczących się przy ulicy Stawki 2 

w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego 

wniosku/zlecenia w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. 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. 

 


