
Wnioskodawca:                                                    Tarnobrzeg, dnia …………………………..r. 

 

…………………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

 

 

tel: ……………………………………….. 

 

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. 

 

w Tarnobrzegu 

 

Zlecam wykonanie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego* do budynku mieszkalnego*  

 

usługowego* zlokalizowanego przy ulicy ………………………………….nr ……………… 

 

działka nr…………………………………w Tarnobrzegu według załączonego uzgodnionego  

 

projektu przyłącza wraz z projektem organizacji ruchu na czas robót*. 

 

Należność za usługę ureguluję po otrzymaniu faktury VAT w terminie 7 dni od jej otrzymania. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
          ………………………………… 

                  czytelny podpis 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych są Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 

1. 15 8232295, e-mail biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 158232295, e-mail: iod@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy- art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 z poźń. zm.). 

5. Dane udostępnione przez osobę, której dotyczą nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a także przez 5-cio letni okres 

archiwizacji dokumentów. 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych 

będzie uniemożliwiało zawarcie umowy. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

 

 

…………………….………………………. 
                                                                                                                                                                      (czytelny podpis) 

mailto:biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
mailto:iod@wodociagi.tarnobrzeg.pl

