Pszczółki dnia . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................
.............................
.............................
(dane wnioskodawcy)
.............................
(adres e-mail)
.............................
(numer telefonu)
Eco Probe Sp. z o.o.
ul. Pomorska 1
83-032 Pszczółki

Wniosek
o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

Proszę o uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i/lub* kanalizacji sanitarnej do
działki numer ………….., zlokalizowanej w miejscowości …………………. przy ulicy……………….. ,
opracowanego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub* kanalizacji sanitarnej o
numerze ……………………………..
Załączniki:
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora.
2. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo, chyba że występuje zwolnienie. Opłatę należy uiścić na
konto bankowe Urzędu Gminy w Pszczółkach nr 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007, w wysokości
17,00zł).
Klauzula informacyjna
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie mojego numeru telefonu i/lub adresu
e-mail w celach związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz z późniejszym
świadczeniem usług przez Eco Probe Sp. z o. o.. Podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail nie jest
konieczne, jednakże przyspieszy realizację wniosku i ułatwi kontakt z Wnioskodawcą.
Administratorem danych osobowych jest Eco Probe sp. z o. o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki. Kontakt
do
inspektora ochrony danych: iod@ecoprobe.pl. Przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy jest
niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. Dane osobowe podane w niniejszym wniosku będą
udostępnianie jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych prawem.
Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
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Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych Wnioskodawcy narusza przepisy o ochronie
danych osobowych. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzanie przez okres trwania obowiązków
prawnych nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jest
dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia niniejszego wniosku w zakresie imienia i nazwiska oraz
adresu do korespondencji i adresu przedmiotu wniosku. Więcej informacji nt. przetwarzania danych
osobowych: www. ecoprobe.pl tel. 690-009-360 lub w siedzibie firmy.

* niepotrzebne skreślić

...........................
( podpis wnioskodawcy)
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