Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
Tel. 58 32 66 700

KROK 1

Kancelaria
składanie i odbiór dokumentów
godziny przyjęć:
pon., - pt. / 8.00 – 15.00

KROK 2

Dział Obsługi Inwestorów
godziny przyjęć:
pon., śr. / 10.00 – 13.00
wt. / 12.00 – 15.00

KROK 3

KROK 4

KROK 5

Gdańsk, dnia

WNIOSEK O WYDANIE
WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Miejsce na kod klienta

ZLECENIODAWCA

INWESTOR

imię i nazwisko / nazwa firmy

imię i nazwisko / nazwa firmy

adres zamieszkania / siedziby

adres zamieszkania / siedziby

nr NIP

nr NIP

TELEFON KONTAKTOWY / osoba kontaktowa

TELEFON KONTAKTOWY / osoba kontaktowa

ADRES E-MAIL

ADRES E-MAIL

Zlecam wydanie warunków technicznych budowy/przebudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji
sanitarnej* planowanej inwestycji:

Adres inwestycji:
Zapotrzebowanie na wodę wynosi (m³/db, m³/h lub dm dm³/s):
Rodzaj ścieków (zaznacz):

bytowo-gospodarcze

przemysłowe

inne, jakie?

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
1. Mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych w skali 1:500 lub 1:1000
2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
3. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości (wzór na stronie www.giwk.pl) lub kserokopię
dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
4. Dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku, np. pełnomonictwo

Miejsce na kod kreskowy sprawy

podpis Zleceniodawcy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GIWK SP. Z O.O
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
ADMINISTRATOR
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK)
ul. Kartuska 201 Gdańsk 80-122, telefon 58 326 67 00, adres email rodo@giwk.pl.
ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH
od klientów, kontrahentów, dostawców, wykonawców robót, dostaw i usług oraz z publicznie dostępnych ewidencji
i rejestrów oraz jawnych danych zamieszczonych na stronach internetowych w celu aktualizacji danych osobowych
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z obsługą korespondencji/wniosków/zapytań w ramach realizowanych zadań, dokonywania
koncepcji i strategii dla potrzeb rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze realizacji zadań własnych Gminy, realizacji
inwestycji oraz uregulowania spraw terenowo -prawnych określonych m.in. w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 49 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
ZAKRES I KATEGORIE DANYCH
dane identyfikacyjne i adresowe oraz niezbędne do zawarcia umowy, dane zleceniodawców, inwestorów, wykonawcy robót, dostaw i usług,
właścicieli nieruchomości.
ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie: organom administracji publicznej, wykonawcom robót budowlanych,
eksploatatorom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym
(procesorom), którzy wykonują określone czynności wspierające proces zarządzania w GIWK tym w szczególności świadczą usługi prawne,
doradcze, audytorskie, obsługi systemów teleinformatycznych, archiwizacji i niszczenia dokumentów, ochrony osób i mienia, przesyłek
kurierskich.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogą być przekazane – na podstawie
standardowych klauzul ochrony danych – do Państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych
dostarczanych przez firmę Microsoft.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA)
Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca najdłuższego z następujących okresów:
• przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
• na okres związania z celem przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub
• przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnych a w szczególności
do czasu likwidacji infrastruktury objętej inwestycją.
• przez okres niezbędny do skontaktowania się, prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na reklamację lub skargę,
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy dane przetworzone są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O PROFILOWANIU
Decyzje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje
danych osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbędne do realizacji celu, określonego w przepisach prawa i/lub
na podstawie zwartej umowy

podpis Zleceniodawcy
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