
 
 
 

WNIOSEK  
O WYRAŻENIE ZGODY NA MONTAŻ WODOMIERZA OGRODOWEGO 

 I USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH  
 
 
 

 

A. DANE WNIOSKODAWCY 

 
Inwestor 

                                                       

 
Adres zamieszkania / siedziby (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)                                                                                                                                                                               

                                              

 
Nr telefonu / e-mail                                                                                                            

                                                                   
 

 
NIP/ REGON                                                                                                            

                                                                   

 

 
 
Niniejszym zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż: 
 

☐     drugiego głównego układu pomiarowego 
 
lub 
 

☐     podlicznika  
 
 
  

 
     

adres nieruchomości 

 
 
 
 

                                

                    Data                                                                                                                                  Czytelny podpis Klienta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno z siedzibą w Słupnie przy                 
ul. Miszewskiej 8A, 09-472 Słupno. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres 
siedziby, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@slupno.eu lub telefonicznie pod 
numerem telefonu   24 267 95 60. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez 
Administratora Inspektorem Ochrony Danych. Pisemnie na adres Urzędu Gminy Słupno tj. ul. 
Miszewska 8A, 09-472 Słupno, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
iod.gmina@slupno.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 24 267 95 60. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w szczególności w celach: 

 realizacji zgłoszenia, 

 prowadzenia postępowania administracyjnego,  

 przygotowania projektu decyzji administracyjnej,   

 wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,  

 realizacji pozostałych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – 
Kanalizacyjnej. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego, 
w szczególności na podstawie: 

 Art. 6 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), 
oraz: 

 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną 
powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

6. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia i prowadzenia czynności i jest 
ono: 

 obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa, 

 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.  
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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