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),

 zawartą 

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji:

sieci wodociągowej Ø                           mm i sieci kanalizacyjnej Ø                        mm

w ulicy   (dz. nr  

zgodnie z warunkami przyłączenia nr 

oraz umową nr   z dnia  

z Wodociągami Miasta Krakowa S.A. (dalej WMK S.A.) proszę o przydzielenie inspektora sprawującego nadzór 

techniczny z ramienia WMK S.A.

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.

Kraków, dnia 

Inwestor

imię i nazwisko/firma

adres

telefon kontaktowy
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Podpis Inwestora: 

Podpis i pieczęć Generalnego Wykonawcy: 

Podpis i pieczęć Wykonawcy: 

Dane kontaktowe Wykonawcy 

telefon:  e-mail:

Podpis i pieczęć Kierownika Budowy: 

Załączniki:

1. 

2. 

3. 
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