…………..…………………………
(miejscowość, dnia)
ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
Na podstawie warunków technicznych numer ……...../SUPLAZ/.….../….…..../………......
z dnia ......................... my niżej podpisani Zleceniodawca (Inwestor) i Wykonawca zgłaszamy
rozpoczęcie robót związanych z budową (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
przyłącza wodociągowego
przyłącza kanalizacji sanitarnej
sieci wodociągowej
sieci kanalizacji sanitarnej
do nieruchomości położonej w miejscowości ……............................... przy ul. ....................................
(działka geodezyjna nr ....................) zgodnie z Projektem Budowlanym uzgodnionym z „SUPLAZ”
Sp. z o. o. w Sulikowie w dniu …………………… (pismo nr ……………………..).
Oświadczamy, że roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej. Roboty z chwilą rozpoczęcia będą kontynuowane aż do zakończenia bez przerw,
przy czym przygotowanie prób hydraulicznych i dezynfekcji, roboty zanikowe, a także odbiory
końcowe będą zgłoszone z wyprzedzeniem (min. 3 dniowym) do „SUPLAZ” Sp. z o. o. tel. 75 721
0722 lub 502 334 034. Z wykonanych robót zostaną sporządzone inwentaryzacje geodezyjne –
powykonawcze i dostarczone do „SUPLAZ” Sp. z o. o. na dzień odbioru protokołu.
Rozpoczęcie robót nastąpi dnia (min. 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia) ............................................
Zakończenie robót przewiduje się do dnia ..............................................................................................
Administratorem danych osobowych jest Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o. o., ul. Pocztowa
7 a, 59-975 Sulików (dalej: MSW-K „SUPLAZ”).
Sposoby kontaktu z MSW-K „SUPLAZ”: listownie na adres Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp.
z o. o., ul. Pocztowa 7 a, 59-975 Sulików, mailowo na adres: suplaz@sulikow.pl, telefonicznie pod numerem 75 72 10 722.
Dane osobowe Zgłaszającego przetwarzane będą w celu wykonania wszystkich czynności związanych z budową
przyłącza/siaci. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest niniejszy zgłoszenie
(Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Dane osobowe Zgłaszającego, MSW-K „SUPLAZ” może przekazywać osobom upoważnionym przez MSW-K „SUPLAZ” –
pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom
przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.
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.
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.
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.....................................................
czytelny podpis Wykonawcy
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