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WNIOSEK O DOKONANIE ODBIORU TECHNICZNEGO  

ROBÓT ZANIKOWYCH  
związany z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń kanalizacji sanitarnej. 

Jako Inwestor / Wykonawca* informuję, że od dnia …………………………………….. 

przystępuję do wykonania przyłączenia do urządzeń kanalizacji sanitarnej nieruchomości 

położonej w : 

...............................................   …………………………… ……………….. ……………. 
                    Miejscowość    Ulica                 Numer działki      Obręb 
 

Numer i data  uzgodnienia dokumentacji technicznej w Miejskiej Spółce 

      SKO-EKO sp. z o.o.:  ……………………………………………………………………… 

Dane wnioskodawcy: ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
                                                         Imię i nazwisko Inwestora lub nazwa Wykonawcy  

Kontakt telefoniczny: …………………………….. 

Dane Wykonawcy ………………………………………………………………………….. 

nazwa Wykonawcy (proszę wpisać jeżeli wnioskodawcą jest Inwestor) 
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (zwanego 

dalej RODO) – informuję, że:  

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów. 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kontakt listowny na adres administratora, 

telefoniczny pod nr tel.: 33 479 94 70, e-mail: abi@sko-eko.skoczow.pl. 

3. Pani/a dane osobowe są przetwarzane celem przeprowadzenia procedury przyłączenia wskazanej przez Panią/a nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz do udokumentowania cesji uprawnień z rękojmi przysługujących Inwestorowi względem Wykonawcy na 

Administratora i umożliwienia mu dochodzenia od Wykonawcy roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pani/a  dane osobowe nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom. 

5. Pani/a dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.  

6. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia wniosku, wykonania i udokumentowania czynności związanych 

z dokonaniem odbiorów technicznych przyłącza i zawarcia ewentualnej umowy przyłączenia do sieci oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami. 

7. Ma Pani/n prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jednakże żądanie 

usunięcia danych uniemożliwi rozstrzygnięcie wniosku.  

8. Ma Pani/n prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na jej wycofanie co 

uniemożliwi rozstrzygnięcie wniosku.  

9. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wniosku. 

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania.  
 

Czytelny podpis:……………………………………………………  dnia……………………………………………   
                                              

*  niepotrzebne skreślić 
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