
 _____________________________                       _________________________                               
Imię i nazwisko  / firma                                                                                                     miejscowość  i data 

 

_________________________________________ 

  Adres zameldowania /siedziba 

 

_________________________________________                          

   Adres do korespondencji 

 

_________________________________________                   
 Nr. telefonu           
 

                                                                                                                Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy 

                                                                                                                                            Rynek 5 

                                                                                                           34-114 Brzeźnica 
                                                                                                               

    WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW NA ZAŁOŻENIE DODATKOWEGO WODOMIERZA 

Proszę o podanie warunków technicznych na założenie dodatkowego wodomierza  

w budynku:____________________________________________________________________________ 

                                          (miejscowość , ulica ,numer adresowy , numer ewidencyjny działki) 

służącego do pomiaru wody zużytej bezzwrotnie ( podlewanie ogrodu itp.)* 

służącego do pomiaru wody na własnym ujęciu wody (hydrofor)* 

 

Oświadczam ,że jestem właścicielem* /współwłaścicielem* / najemcą */dzierżawcą* 

użytkownikiem wieczystym*/  leasingobiorcą */____________________________ 
                                                                                                                inne 

 

Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w Gminnemu 

Zakładowi  Usługowemu w Brzeźnicy  w związku  z niniejszym wnioskiem, tylko w zakresie  niezbędnym  dla 

rozpatrzenia tego wniosku.. 

                                                                                              

 

                                                                                                ____________________________ 
                                                                                                        ( czytelny podpis wnioskodawcy)                 

*  niepotrzebne  skreślić. 

 

 

 



 

 

I .  Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:  

Administratorem danych osobowych jest  samorządowy  zakład budżetowy pn. Gminny 

Zakład Usługowy w Brzeźnicy , 34-114 Brzeźnica,  Rynek 5 

Wnioskodawca może kontaktować się listownie  na adres   Gminny Zakład Usługowy 

 w Brzeźnicy  Rynek 5  34-114 Brzeźnica,  mailowo na adres e-mail:   gzu@brzeznica.pl , 

telefonicznie pod numerem  33 879 20 61   lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony 

danych  e-mail:  iod@brzeznica.pl  Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia 

warunków przyłączenia, celem podjęcia działań niezbędnych    do wydania warunków 

przyłączenia 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o 

określenie warunków przyłączenia  (Art. 6 ust .1  lit. b)  RODO). 

Dane osobowe Odbiorcy usług Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy  może przekazywać : 

 Osobom upoważnionym przez Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy  pracownikom i 

współpracownikom ,którzy muszą mieć dostęp do danych ,aby wykonać swoje 

obowiązki . 

 Podmiotom przetwarzającym , którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania 

danych. 

 Innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym , firmom 

windykacyjnym, wg obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia. 

Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych , ich 

sprostowania , usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania ,a także prawo do przenoszenia danych. 

 

Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

II Klauzula informacyjna: 

 

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy  informuje ,że na podstawie art.27e ust.1 pkt .2  

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków 

(Dz. U. z 2017rpoz. 328 ze zm.) w przypadku odmowy przyłączenia  wnioskodawcy 

przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora  Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie   

 w Krakowie ul. Marsz. Józefa Piłsudzkiego 22 

mailto:gzu@brzeznica.pl
mailto:iod@brzeznica.pl


 

  

 


