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DANE WNIOSKODAWCY

Numer Odbiorcy Usług*

1

2

3

4

5

6

Nazwa Odbiorcy Usług ……………………………… Jan Nowak …………………….…………………………..
……...…………………….……………………………………………………………...………
DANE KONTAKTOWE

nr telefonu: …………..500-500-500……………

adres e-mail: ……………jannowak@mpwik.pl….……

DOTYCZY

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza kanalizacyjnego dotyczy nieruchomości położonej w
……..…… Warszawie ……..…… przy ul. ……..……… Strunowej ………….………nr…… 12 …….

Złożenie wniosku o trwałą likwidację przyłącza kanalizacyjnego jest związane z:
rozbiórką budynku
przebudową przyłącza kanalizacyjnego
inne: ………………………………………………………………………………………………………………….

Dodatkowe informacje: ………………………………………………………........………………………...…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Jan Nowak
(czytelny podpis/pieczątka Wnioskodawcy)

* Numer Odbiorcy Usług to 6 pierwszych cyfr numeru faktury za usługę zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
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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 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji
przyłącza kanalizacyjnego lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń.

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.

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.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest również warunkiem realizacji
przedmiotowego wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości likwidacji
przyłącza kanalizacyjnego.

* Numer Odbiorcy Usług to 6 pierwszych cyfr numeru faktury za usługę zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

