
                                               Iława, dn.  …………………………………  

  

       Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej                      

     przez Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.  

 

Proszę o uzgodnienie dokumentacji:  

1. Nazwa inwestycji .................................................................................................................... 

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

2. Lokalizacja inwestycji ............................................................................................................. 

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

3. Inwestor ................................................................................................................................... 

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

Do wniosku załączam 2 komplety dokumentacji zawierającej:  

□ strona tytułowa  

□ opis techniczny  

□ plan zagospodarowania terenu  

□ profil wodociągowy  

□ profil kanalizacyjny  

□ inne......................................................................................................................................... 

Odbiór uzgodnienia:  

□ tel. kontaktowy....................................................................  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu , w celach informacyjnych dotyczących powyższego 

wniosku.   

 

□ odbiór osobisty  

□ odesłać pocztą na adres:...................................................................................................  

 

 

 

Wpłynęło dnia…………………………            

Podpis………………………………….                                    

Podpis Wnioskodawcy: .............................................   
                             

         



 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą, przy ulicy  

Wodnej 2, 14-202 Iława; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Iławskich Wodociągach Sp. z o.o.: e-mail: 

bhp@ilawskiewodociagi.pl; tel.: 89 644 31 31; 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zgodnie ze złożonym wnioskiem na podstawie 

art.6 ust1. pkt a i b) (osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); 

 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, czas przechowywania danych uzależniony jest od 

czasu istnienia sieci wodno-kanalizacyjnej (ze względu na prowadzoną dokumentację sieci) a także okresu własności 

przyłącza; 

 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z 

art. 13-20 rozporządzenia); 

 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.; 

 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

 

 

 

 

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

                            Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

mailto:bhp@ilawskiewodociagi.pl

