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Podmiot ubiegający się o przyłączenie
nieruchomości do sieci/Wnioskodawca

Data wniosku
imię i nazwisko/firma
Inspektor

zamieszkały/siedziba

Znak sprawy

zarejestrowany (dotyczy przedsiębiorstw)

Wypełnia WMK S.A.

telefon kontaktowy

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków

Wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych
W związku z zamiarem realizacji:
przyłącza wodociągowego

□

□

przyłącza kanalizacyjnego

□

wodomierza w układzie równoległym

do nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy 		
nr/dz. nr 			
wnoszę o przydzielenie inspektora z ramienia Wodociągów Miasta Krakowa S.A. prowadzącego czynności
odbiorowe.
Informuję, że otrzymałem(-am) warunki przyłączenia nr 		

			
W załączeniu przedkładam:
plan sytuacyjny przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwzględniający warunki przyłączenia do sieci,
zgłoszenie zamiaru wykonania przyłączy,
pozwolenie na budowę przyłączy,
zgodę zarządcy drogi na wejście w teren celem wykonania przyłączy (w przypadku realizacji przyłączy
w terenie pasa drogi publicznej),
umowę zawartą z Gminą Miejską Kraków na przeprowadzenie infrastruktury technicznej (w przypadku
realizacji przyłączy w terenie działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków),
kopię uprawnień budowlanych wykonawcy,
wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

□
□
□
□
□
□
□

Planowany termin: rozpoczęcia robót

zakończenia robót

Wykonawca: 		
		
Generalny Wykonawca: 		
		
Kierownik budowy: 		
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (dalej WMK S.A.) informuje, że jest administratorem danych osobowych
przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wodociagi.krakow.pl).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym ponieważ
może to być niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WMK S.A., w szczególności wynikających z przepisów ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jeżeli będzie to konieczne w celu wykonania przez WMK S.A. zadania
realizowanego w interesie publicznym, a także ponieważ jest to konieczne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
WMK S.A. jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez WMK S.A. działań związanych z przedmiotem wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, w sytuacjach określonych przepisami
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@wodociagi.krakow.pl. Przysługuje Pani/Panu również prawo
wniesienia skargi, w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: www.uodo.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres
wykonania umowy, której dotyczył wniosek, a także przez okres niezbędny dla wykonania przez WMK S.A. zadania realizowanego
w interesie publicznym, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a w celach archiwalnych
przez okres przewidziany przepisami prawa.
W zakresie określonym prawem, dane osobowe mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom
zależnym WMK S.A., podmiotom świadczącym na rzecz WMK S.A. usługi doradcze, kancelariom notarialnym, podmiotom zapewniającym
obsługę informatyczną działalności WMK S.A. oraz archiwom, a także organom jednostek samorządu terytorialnego (tj. w szczególności
Gmina Miejska Kraków), organom administracji publicznej lub innym podmiotom, które mogą żądać udostępnienia danych na podstawie
przepisów prawa.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej WMK S.A. pod adresem
https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html.
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