WNIOSEK O WYDANIE
DECYZJI WARUNKÓW NA WYKONANIE
PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGIO

WNIOSKODAWCA:
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)
.………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..
(nr telefonu LEFONU
………………………………………………………………….

Kraśnik, dnia…………………………………………

WÓJT GMINY
KRAŚNIK

Proszę o wydanie warunków przyłącza wodociągowego na działce nr ew.
………………………………… obręb ………………………………… położonej w
miejscowości ………………………………………………………
Cel uzyskania warunków:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne uwagi: …………………………………………………………………………………..

podpis wnioskodawcy
załączniki:
1. ……………………………………………………………
2. …………………………………………………………..
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zgodnie
z art. 13 RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24,23-200 Kraśnik
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl adres do
korespondencji: ul. Kościuszki 24, 23- 200 Kraśnik.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO , tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z
przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków , ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Gminą Kraśnik przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kraśnik.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących
archiwizacji.
6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych
/zasady przysługujących praw określa Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane dotyczą/
7. Posiadają Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, w tym profilowaniu.
1.
2.

………………………………………………….
(Podpis wnioskodawcy)

