Załącznik nr 7 do instrukcji przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

.................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

.................................................................................
(adres zamieszkania /siedziba)

................................................................................
(adres do korespondencji)

................................................................................
(nr telefonu, adres e-mail)
Preferowany sposób odbioru dokumentu:**
osobisty w siedzibie Spółki
osobisty w siedzibie SUS
poczta

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia 35A
34-400 Nowy Targ

WNIOSEK O WYDANIE ZAPEWNIENIA PRZYJĘCIA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH
Zwracam się z prośba o wydanie oświadczenia o możliwości przyjęcia ścieków dowożonych:
..........................................................................................................................................................................................................
(Adres, nr działki, obręb)

1. Przeznaczenie budynku:*……………………………………………………….…..………………….…………
2. Planowana ilość ścieków bytowych: …………..…m3/m-c.
3. Planowana ilość ścieków przemysłowych: …….………m3/m-c.
UWAGA: w przypadku przemysłowych odbiorców usług należy dodatkowo dołączyć dokumenty określające jakość
odprowadzanych ścieków.
4. Przewidywany termin rozpoczęcia opróżniania zbiorników …………………………
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, NIP 735-25-32-366 (PPK), informuje, że jest
administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/umową (dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@ppkpodhale.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PPK w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/umowy, w
tym obowiązków prawnych ciążących na PPK, wykonania przez PPK zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania
umowy, a także podjęcia przez PPK działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PPK działań związanych z przedmiotem wniosku/umowy.
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:
iod@ppkpodhale.pl, a także prawo do 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. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także
spółkom zależnym PPK, podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz PPK
usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PPK oraz archiwom. Więcej informacji na temat przetwarzania
danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PPK pod adresem: www.ppkpodhale.pl

.......................................
miejscowość, data

...................................................
podpis/y/

Załącznik:
1. Kopia aktualnej mapy sytuacyjnej z naniesionym usytuowaniem nieruchomości oraz zbiorników bezodpływowych.
* - mieszkalny, usługowy (wynajem pokoi, sklep, itp.), gastronomia, działalność produkcyjna – określić jaka
** - odpowiednie zaznaczyć
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