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

Nazwa klienta:..........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:……………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………….
NIP
tel. …………………………………………………. e-mail: …………………........….………………………..
Wnioskuję o wydanie zgody na przyjęcie deklarowanej ilości nieczystości ciekłych przez Zakład
„Dębe”/„Południe” * Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Nieczystości będą dostarczane pojazdami asenizacyjnymi, zgodnie z poniższym wykazem
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Marka pojazdu

Numer rejestracyjny

Pojemność beczki [m3]

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.

Wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych
przemysłowych dowożonych do stacji zlewnej

Strona 2/3
Załącznik P-PSC-02/02
Wydanie 04 z dnia 25.05.2018

Oświadczam, że dostarczane będą następujące rodzaje nieczystości ciekłych:
Rodzaj nieczystości ciekłych

Deklarowany limit miesięczny [m3/miesiąc]

Ścieki przemysłowe


dane producenta ścieków przemysłowych (nazwa, adres): ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



rodzaj prowadzonej działalności producenta ścieków przemysłowych (branża): ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………



wielkość produkcji ścieków [m3/miesiąc], prognozowana częstotliwość dostarczania ścieków
[liczba pojazdów asenizacyjnych/miesiąc]: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Umowa zostanie:

□
□

odebrana osobiście
przesłana za pośrednictwem poczty

..…………………………………………..
(czytelny podpis klienta)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.:
iodo@mpwik.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zaprzestania
świadczenia usług.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości
oraz poprawności działania systemów IT;
2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
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5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana wniosek przed
zawarciem umowy lub wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem
rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia umowy.

* niepotrzebne skreślić
□ odpowiednie zakreślić

