
Dane Wnioskodawcy             Żukowo…………………

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

tel. ………………………………………..

Spółka Komunalna Żukowo  Sp. z o.o.
         ul. Pod Otomino 44
            83-330 Żukowo

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu od …………………………… do …………………………. zamierzam

przystąpić do prac związanych z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej. 

Miejscowość ……………………………  przy ulicy ……………………………………………….

Nr działki ……………………………….

Zobowiązuję się do wykonania studzienki rewizyjnej ø 400 lub 425 na terenie mojej działki
oraz dostarczenia w terminie 30 dni od wykonania podłączenia pomiaru powykonawczego
przez uprawnionego geodetę do siedziby Spółki Komunalnej Żukowo.  

UWAGA:
Nie zastosowanie się do powyższych ustaleń będzie skutkowało unieczynnieniem przyłacza kanalizacyjnego.
Ponowne uczynnienie  przyłącza  będzie  usługą dodatkowo płatną zgodnie  z  cennikiem usług świadczonych
przez SK Żukowo (cennik dostępny jest na stronie http://www.skzukowo.pl/strefa-klienta/cennik/inne-uslugi  lub w siedzibie SK Żukowo).

Dodatkowe informacje:

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

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

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

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

Załączniki:

- kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości ( w przypadku własnego ujęcia wody)

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. (SKŻ) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe
inspektora ochrony danych: p.derra@skzukowo.pl).
Dane osobowe będą przetwarzane przez SKŻ w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na SKŻ, przez
SKŻ  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym,  zawarcia  i  wykonania  umowy,  a  także  podjęcia  przez  SKŻ  działań  przed  zawarciem  umowy  lub  w  celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez SKŻ działań związanych z
przedmiotem wniosku. 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,   uzupełnienia,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: p.derra@skzukowo.pl, a także prawo wniesienia
skargi  do organu  nadzorczego  w związku z naruszeniem przepisów o ochronie  danych osobowych.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny dla
wykonania  czynności  związanych  z  przedmiotem  wniosku  oraz  okres  wykonania  umowy,  a  także  przez  okres  konieczny  w celu  dochodzenia  lub  obrony  przed
roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej SKŻ pod adresem: www.skzukowo.pl.

………………………………

    Podpis Wnioskodawcy


