……………………dnia ……………..…

……………………………………………………………….
Wnioskodawca – imię i nazwisko

Miejscowość

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Adres
………………………………………………………………..
Nr telefonu
URZĄD GMINY W KOZACH
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy
Wnioskuję o wykonanie sięgacza kanalizacyjnego w celu umożliwienia podłączenia budynku nr…………
do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy
etap X” zlokalizowanego na działce nr…………………….. przy ul. ……………………………….. w Kozach.
Wylot ścieków z budynku zlokalizowany jest na głębokości h=….. m poniżej poziomu terenu.

……………………………………….
podpis

W załączeniu przedkładam rysunek albo mapkę określającą usytuowanie wnioskowanego
sięgacza kanalizacyjnego.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 dalej RODO, informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 4,
kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 338298650
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Olmą w Urzędzie Gminy Kozy
z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 adres e-mail:
m.olma@kozy.pl, tel. 33 829 86 72,
Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia podłączenia Pani/Pana nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
realizowanej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

