
MPWiK Sp. z o.o. Sokółka 2018 

WNIOSKODAWCA      Sokółka dnia, ………………………………. 

 

………..……………………………………………..    
                      Imię i nazwisko/nazwa firmy 

 

………..……………………………..…………….. 

 

………..……………………………..……………..                Miejskie Przedsiębiorstwo 

                      Adres zamieszkania/ siedziba                     Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

                    ul. Targowa 15 

                                     16-100 Sokółka 
 

………..……………………………..…………….. 
Nr telefonu 

 

ZLECENIE 

na wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacji sanitarnej*, 

  

Zwracam się z prośbą o przyjęcie zlecenia na wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacji sanitarnej przyłącza(y) wodociągowego* i/lub kanalizacyjnego*, do budynku przy 

ul.……................................................................................ nr ew.dz..………….………..… w miejscowości 

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

Projekt przyłącza wodociągowego ø……..…….. [mm]*/kanalizacyjnego ø ..…......…[mm]* został 

uzgodniony przez MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce. 

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne* zostało wykonane przez - wykonawstwo własne/ firmę*: 

.................................................................................................................... 

Uwaga: 

Po dokonaniu czynności odbiorowych i spisaniu pozytywnego protokołu odbioru wnioskodawca 

zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza i podpisać umowę 

na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków(*). 

 
1) Zgodnie z art.6ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji wniosku / usługi. 

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1)- dalej RODO- informujemy 

że: 

a. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, ul. Targowa 15, jest administratorem danych 

osobowych Pani/ Pana. 

b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Przedsiębiorstwo : adres email: iodo@mpwik.sokolka.com 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji wniosku/ usługi – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

d. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego , w którym nastąpiło 

zakończenie realizacji niniejszego wniosku/ usługi, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na 

obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, itp. 

e. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku/ usługi. 

f. Pani/ Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

g. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

h. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

i. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

* Niepotrzebne skreślić                                                                                         ………………………………………………… 

   Podpis wnioskodawcy 

mailto:iodo@mpwik.sokolka.com

