
Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 

Kleczewie 

 ul. Rzemieślnicza 21  

62-540 Kleczew 

Wniosek o odbiór przyłącza  
wodociągowego/kanalizacyjnego *  

Numer:  
  

Dział Techniczny  
Data:  

  

                               Dane wnioskodawcy Pieczątka potwierdzająca wpływ 
dokumentu do ZGKiM Kleczew 

 

Imię i nazwisko/Firma  

  
  
  
  
  

  

Ulica, nr    

Kod pocztowy, miejscowość    

PESEL/NIP    

Telefon kontaktowy    

Adres e - mail    
  

Proszę o dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego  na przyłączu do posesji:  

 

Ulica, nr    

Numer działki, obręb    

Zgodnie z warunkami technicznymi znak …………………………………………………………………………… z dnia 
..……………………………………………………. oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną znak ………………………………………………………………. z 
dnia …………………………………………………….  

Zlecam wykonanie podejścia pod wodomierz*   tak    nie      

Termin odbioru proponowany przez osobę 
ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do 
sieci ( Poniedziałek-Piątek ,  w godz. 7.00-
15.00) 
 

 

Uwagi: 
 
 
 

 

          

Oświadczenie Zleceniodawcy  

 
✓ Oświadczam, że jestem właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na terenie której zostanie wykonana usługa/posiadam 

odpowiednie pełnomocnictwo do złożenia wniosku i zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę i /lub odbiór ścieków* 

✓ Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną ( w załączeniu) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ,w celu realizacji niniejszego wniosku i dla potrzeb realizacji umowy 
zaopatrzenia w wodę i/lub  odbiór ścieków. 

 

  
 *Niewłaściwe skreślić                                                                                                           ……………………………………………………………..     

 Podpis  Inwestora (Właściciela posesji)   



 

 

 

               KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodna z RODO dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą , 

 wspólników spółek cywilnych i osób fizycznych będących klientami  Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie  

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z art. 23 ust.1 punkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych jest Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie w osobie Prezesa Zarządu. 

2. Siedzibą administratora danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 

Kleczew. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą tylko dla potrzeb realizacji odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego i umowy 

zaopatrzenia w wodę lub na odbiór ścieków, i na czas jej trwania lub wygaśnięcia roszczeń związanych z umową. 

4. Osobie , której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich poprawiania, żądania ich 

usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia. 

5. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. ZGKiM Sp. z o.o. w Kleczewie wyznaczyła inspektora ochrony danych, którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

iod@zgkimkleczew.pl , tel. 63 270 14 00, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane: 

- podmiotom świadczącym na rzecz ZGKiM w Kleczewie : usługi prawne, windykacyjne, 

- operatorom pocztowym i kurierom, 

- bankom - realizacji płatności  

w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zaopatrzenia w wodę i na odbiór ścieków, 

- organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, jeżeli wystąpi taka okoliczność.  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przez ZGKiM w Kleczewie przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także 

później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego 

obowiązku archiwizacyjnego .  

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE. Z 2016r. nr 119, str. 1)- dalej RODO, ( tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem umowy) art.6 

ust. 1 lit. C RODO ( tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek 

archiwizacyjny) oraz art.9 ust. 2 lit. F RODO ( tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).                     

 

                                                                                                                                                        Podpis wnioskodawcy……………………………………..                                     

 

 

mailto:iod@zgkimkleczew.pl

