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 Kożuchów, dnia..................................
..........................................................................

     (imię i nazwisko; nazwa firmy)

..........................................................................
                      (adres)

..........................................................................
                     (telefon)

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

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Proszę o zawarcie umowy w zakresie wywozu nieczystości płynnych

1. Umowa dotyczy nieruchomości:

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

(adres nieruchomości, w przypadku braku nadanego numeru dla nieruchomości numer geodezyjny działki)

2. W/w nieruchomości:

□ jest podłączona do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” w Kożuchowie

□ posiada własne ujęcie wody

□ jest podłączona do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” w Kożuchowie

3. Rodzaj i jakość ścieku, jaki ma być odbierany na podstawie zawartej umowy:

 □ Przemysłowy

 □ Bytowe

 □ Komunalne

4. Rodzaj zbiornika, z którego będą odbierane ścieki

□ Zbiornik bezodpływowy (Szambo) pojemność zbiornika w m3………………………. 

□ Odstojnik przelewowy pojemność w m3 …………………………………

□ Przydomowa oczyszczalnia ścieków pojemność w m3…………………………………..

5. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych

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

…………………………………………….
       (czytelny podpis wnioskodawcy)
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Oświadczenie głównego właściciela/ osoby reprezentującej*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  e  przedmiotowym  wniosku dla  potrzeb
niezbędnych do zawarcia wnioskowanej  przeze mnie umowy zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.)

………………………………… ……………………………………
    (miejscowość, data)   (podpis)

□ Zaznacz X prawidłową pozycję

Niezbędne załączniki:
a) Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  wnioskodawcy  do  nieruchomości,  a  w  razie  braku  takiego

dokumentu wskazanie okoliczności uprawdopodabniających posiadanie tytuły prawnego do nieruchomości
(np.  dokument  potwierdzający  zapłatę  czynszu  za  najem  nieruchomości)  albo  wskazanie  okoliczności
uprawdopodabniających fakt korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnych,

b) Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji  i Informacji
o Działalności Gospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – w razie
zawierania umowy na cele związane z działalnością gospodarczą

c) Odpis aktualny (lub jego kopię) z Krajowego rejestru Sądowego w przypadku podmiotów podlegających
wpisowi do tego rejestru

* niewłaściwe skreślić

Akceptacja kierownika ZWIKda

………………………………………….
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KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r  w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, ul. Elektryczna 9, wpisanym  do  Rejestru
Przedsiębiorców  przez  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem   KRS: 0000096178, NIP: 925-00-03-346, REGON:
970397667.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:
e-mail: iod@uskom.e  u  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM”
Sp. z o.o. tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez PUK
„USKOM” Sp. z o.o., na rzecz klientów.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania
współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią, a
administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez PUK „USKOM” Sp. z o.o.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
W razie  koniczności  dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z  administratorem przy realizacji  celu  dla
którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody pitnej i odbiorem
ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią, a administratorem danych.

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się:
1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej.
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@uskom.eu
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