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Tomice, dnia ………………..………..  

 

WNIOSEK 

 

o zawarcie umowy / na zaopatrzenie w wodę / na odprowadzenie ścieków / o zmianę 

danych umownych i 
 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566 ze zmianami), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Tomice, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/332/2018 Rady Gminy w Tomicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice. 

 

1. Imię i Nazwisko/Nazwa i …………………………………………/…………………………... 

 

                   /właściciel; współwłaściciel; dzierżawca; najemca/ 

2. Adres do korespondencji  

 

       …. - ………..         ……..………………..    ……………………………… 

      /kod pocztowy/                  /miejscowość/                     /ulica; nr domu, lokalu/                                     

 

 

3. Adres do którego wykonany jest przyłącz: 

 

………………………………  ……………………………………………  ………………….. 

             /miejscowość/                             /ulica; nr domu; lokal/                         /nr działki/ 

 

4. Przeznaczenie budynku -  mieszkalny / działalność gospodarcza i 

 

5. PESEL (dotyczy osoby fizycznej) ………….……………………………………… 

6. Numer telefonu kontaktowy ..……………………………………………………… 

 

Załącznik: i 

- protokół odbioru przyłącza,  

- dokument potwierdzający własność lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, 

      

 

………………………………… 

/ podpis wnioskodawcy  / 

 
i Niepotrzebne skreślić  

 

             GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY  

                            w TOMICACH   
 
        ul. Wadowicka 51;                     34 – 100 TOMICE                                  

        tel/fax.: (33) 823 42 80              tel.: 33 823 35 98 

        e-mail: gzk@tomice.pl              www.gzk.tomice.pl                                               
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Załącznik do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzenie ścieków 

 

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, OJ 

L 119, 4.5.2016, p. 1–88). 
 

W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), Gminny Zakład Komunalny w 

Tomicach informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Tomicach  z siedzibą w 

Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, adres e-mail: gzk@tomice.pl, gzktomice@o2.pl,  tel. 33 823 42 80, 
 

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych,  

Panią Urszulą Rogalewską za pomocą adresu iod.gmina@tomice.pl    

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO jak niżej: 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: obsługa informatyczna oraz podmioty upoważnione przepisami 

prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

6. Pani/Pana dane osobowe podane w celach określonych w pkt. 3 niniejszej informacji będą przetwarzane do czasu 

zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności, w tym związanych z obsługą: umowy, wniosku (jednak 

nie dłużej niż 5 lat licząc od kolejnego roku po roku, w którym wystąpiono z wnioskiem, protokołu (jednak nie 

dłużej niż 5 lat licząc od kolejnego roku po roku, w którym podpisano protokół. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach z 

siedzibą w Tomicach, ul.  Wadowicka 51, 34-100 Tomice przysługują Pani/Panu  następujące prawa:  

- prawo dostępu do treści swoich danych,  

- prawo sprostowania swoich danych osobowych,  

- prawo do usunięcia danych,  

- prawo do ograniczenia przetwarzania,  

- prawo do przenoszenia danych,  

- prawo wniesienia sprzeciwu,  

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia i rozpatrzenia przez GZK 

w Tomicach wniosku / wydania przez GZK w Tomicach protokołu/ przeprowadzenia przez GZK w Tomicach 

czynności wynikających z obowiązków ustawowych. 

9. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

przeprowadzenia przez GZK w Tomicach skutecznych czynności wynikających z obowiązków ustawowych. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Gminny Zakład Komunalny w Tomicach nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją, dotycząca przetwarzania moich danych osobowych, 

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

            

                                                                      

 

 

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

                                                                                                        / podpis wnioskodawcy  / 
 

 

mailto:gzk@tomice.pl
mailto:gzktomice@o2.pl
mailto:iod.gmina@tomice.pl

