WYPEŁNIĆ

DRUKOWANYMI

LITERAMI

DANE INWESTORA
Poznań, dnia...................................

Nazwa Inwestora............................................................................
Adres…………………………………….

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

…………………………………………...
telefon * ………………………………….
NIP (obowiązek podania NIP nie dotyczy osób fizycznych)*………………………...
E-MAIL* ………………………………………………..

ZGŁASZAM ZAMIAR REALIZACJI:
sieci wodociągowej

z przyłączami wodociągowymi

kanalizacji sanitarnej

z przyłączami kanalizacji sanitarnej

szt.
szt.

LOKALIZACJA
Miejscowość .......................................................... ulica.........................................................................................

DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:
– Numer uzgodnienia projektu technicznego sieci Aquanet S.A. nr: 810/………../20….
– Numer uzgodnienia projektu technicznego przyłączy Aquanet S.A. nr: 811/………./20....
– Numer protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci nr: ............................................................................
– Numer protokołu z Narady Koordynacyjnej przyłączy nr: ...................................................................
Sieć będzie budowana w oparciu o
pozwolenie na budowę sieci nr: ......................................... z dnia .....................................................
zgłoszenie nr: ......................................... z dnia .....................................................
wydane przez ....................................................................................................................................................................

DANE WYKONAWCY
Telefon* .........................................................................................
E – MAIL* …..……………………………………………………………
−

Miejsce na pieczątkę lub dane wykonawcy

Kierownik budowy (robót) ...................................................................................... upr. bud. w zakresie sieci
wod.-kan. nr .................... zam. ................................................................................................................................

−

Inspektor

nadzoru

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

upr.

bud.

w

zakresie

sieci

wod.-kan. nr .............. zam. ........................................................................................................................ .............
−

Obsługa geodezyjna (pełna nazwa firmy i nr telefonu, e-mail): ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................

−

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy
…………………………………………………………

*

podanie danych jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie kontaktu

DO NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
kserokopię pozwolenia na budowę sieci lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy
wydane przez właściwy Organ administracji architektoniczno-budowlanej.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
zawartymi w zgłoszeniu oraz z instrukcją odbiorów sieci wod-kan zamieszczoną na stronie www.aquanet.pl

Podpis Inwestora

AQ-IB-23/4

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) 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 w procesie realizacji przyłącza.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność realizacji wymagań prawnych wynikających
z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy, w której realizowane
jest przyłącze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań
prawnych.
Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony Administratora (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest:
•

utrzymanie kanału do kontaktu w celu zapewnienia komunikacji i będą przetwarzane przez okres jej trwania;

•

zapewnienie poprawnego funkcjonowania Spółki w celu realizacji sprawozdawczości wewnętrznej a wynik

przeprowadzonej analizy będzie miał charakter zanonimizowany;
•

zapewnienie poprawnego funkcjonowania Spółki w ceku realizacji kontroli wewnętrznej i będą przetwarzane

przez 5 lat od momentu jej zakończenia.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: dostawcom systemów i usług IT,
podmiotom świadczącym usługi doradcze i konsultingowe, usługi niszczenia dokumentów, z którymi współpracuje
Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z RODO wraz
z ograniczeniami wskazanymi w danej regulacji prawnej.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,mającego siedzibę przy ulicy Stawki
2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji przyłącza.
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