
 
Wnioskodawca                                                                         Biała Podlaska, dnia ……………………… 
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon) 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja  
„WOD-KAN” Sp. z o.o. 
ul. Narutowicza 35 A 
21-500 Biała Podlaska 
 

ZLECENIE NA UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYŁ ĄCZA/SIECI  

 wodociągowego/kanalizacyjnego* 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi znak: ….…..……………………... z dnia………………  dotyczącymi 
projektowania i wykonania sieci/przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego* zlecam uzgodnienie 
projektu/ów budowlanego/nych: 

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………..…………………   
Załącznik:                                                                                                                                    (podpis Wnioskodawcy) 

- Projekt budowlany – 2 egz. 

 
 
 
 
………………………………………….………………….………………………………………                                                  
(data przyjęcia zgłoszenia)                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Spółki) 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik do Zgłoszenia uzgodnienia projektu 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  do celów związanych z uzgodnieniem projektu 

przyłącza/sieci  w firmie:  
 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą  

w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A NIP 537 000 13 88 

 
 

…………………………………………. 

                                                                                                              (podpis wnioskodawcy) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W  BIALSKICH WODOCIĄGACH  I KANALIZACJI 
„WOD-KAN” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ UL. NARUTOWICZA 35 A  

Szanowni Państwo! 

W związku z wejściem w  życie od 25 maja 2018 roku  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (popularnie zwane RODO-Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000), przedstawiamy najważniejsze informacje związane  
z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej. 

1. ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH :     

Administratorem Państwa danych osobowych, są  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. 
Narutowicza 35 A 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
 

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kozłowski. Dane kontaktowe: e-mail na adres: iodo@bwikwodkan.pl lub dzwoniąc pod numer 83 342-60-
71 do 73 lub przesyłając  fax na numer 83 342-29-13. 

 
3. DANE OSOBOWE 

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

4.  CEL PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są wzajemne  zależności pomiędzy Panią/Panem,  
a Bialskimi Wodociągami i Kanalizacją „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej i wynikające ze stosunku umownego o realizację usług 
świadczonych przez Spółkę. 

5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu utarty ważności warunków technicznych tj. 2 lata, a w razie niemożliwości wydania warunków dane 
będą usuwane niezwłocznie  

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, podmiotom 
prowadzącym działalność pocztową oraz dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. 
organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. 

7. PRAWA UDOSTĘPNIAJĄCEGO DANE OSOBOWE 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach prawem przewidzianych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 
przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie przez Wykonawcę/Usługobiorcę 
danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. 

8. DANE OSOBOWE  WARUNKIEM  WSPÓŁPRACY 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia 
usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak 
możliwości współpracy z Administratorem danych. Pani/Pana dane  wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane  do celów 
związanych z umową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 
     

Zapoznałem się dnia,………………………      ………………………………. 

                                                                           Czytelny  podpis wnioskodawcy 


