
DEKLARACJA  

 (WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY)                    
do umowy nr…….........................., z dnia:............................ 

 
Dotyczy: danych potrzebnych do zawarcia umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej na 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych. 

I. Dane właściciela/użytkownika budynku: 

1) Imię i Nazwisko lub nazwa: 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Numer PESEL/ NIP: 
________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Adres zamieszkania/ siedziby: 
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

4) Adres do korespondencji: 
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

II. Dane dotyczące nieruchomości / budynku: 

1) Rodzaj budynku: mieszkalny jednorodzinny, usługowy, inny (określić rodzaj budynku) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2) Adres budynku: 

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

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

 

3) Podstawa do dysponowania nieruchomością: własność/współwłasność, najem, użytkowanie, inna       

    (określić rodzaj prawa do dysponowania nieruchomością): 

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

 

4) liczba osób zameldowanych/ przebywających w budynku: .............................................................. 

 

5) Czy w budynku jest lub będzie prowadzona działalność usługowa polegająca na wynajmie pokoi: 

      TAK / NIE  (dotyczy budynków mieszkalnych) 

 

6) Jeśli tak, to podać ilość miejsc noclegowych: ................................... 

 

7) proponowany sposób rozliczenia za usługę: ryczałt / na podstawie odczytów wodomierza / na podstawie odczytów 

urządzenia pomiarowego zamontowanego na przyłączu kanalizacyjnym 

 

8) Czy właściciel deklaruje zamontowanie wodomierza we własnym zakresie: TAK / NIE 

 

9) Inne informacje: 

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

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

 

 

Prawdziwość danych podanych powyżej potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

data i podpis właściciela/użytkownika budynku:  

 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej oświadcza, że dane umieszczone w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystane 
wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy dotyczącej zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych. Dane 
podlegać będą ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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 
przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ochotnica Dolna (adres: os. Dłubacze 160 34-452 
Ochotnica Dolna, telefon: 18 262 09 10) i Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej (adres: osiedle 
Hologówka 191C, 34-452 Ochotnica Dolna) 
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji budowy/przebudowy/remontu odcinka sieci 
kanalizacyjnej/przyłącza kanalizacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.   
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.   
5) Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.  
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
6) Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia oświadczenia. Osoba, której dane dotyczą jest 
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia 
oświadczenia. 
 

 

 

 


