
WNIOSKODAWCA (ODBIORCA USŁUG):              

 

Imię i Nazwisko / Nazwa Przedsiębiorcy: 

………............................................................................................................... 

………............................................................................................................... 

Adres zamieszkania / Siedziba: ….......................... ………………………….............................................................................. 

Adres do korespondencji:  ………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefon do kontaktu:  ……………….……………………………………..…………………………………………. 

              

WNIOSEK 
o wydanie warunków technicznych do montażu wodomierza: 

 dodatkowego (służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej np. do podlewania terenów zielonych)*, 
 
 zainstalowanego na własnym ujęciu wody (służącego do pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia wody 

np. studni)* , 
 

Adres nieruchomości, gdzie montowany będzie ww. wodomierz: 

Gmina: ………………………………..…………………,   miejscowość: ……………….……….……………………..…………….. , 

ulica: ………………………..………………………………………,  nr domu: ……………..……….,   nr działki: ........................ . 

Uwagi: ………………………………………………………………….………………………………………………………….……… 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie 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 - RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 
12, 38-400 Krosno lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: iod@mpgk.krosno.pl .  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane z wydawaniem warunków technicznych i odpowiedzi na złożony 
wniosek  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji procesu 
wydawania warunków technicznych i odpowiedzi na złożony wniosek. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane do 5 lat od 
wydania warunków technicznych lub złożenia wniosku. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w 
zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.  

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5) przenoszenia danych; 
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

                 

            

 

                     

                  Krosno, dn.  ………………..                      ………….….……………..………………………………… 
Potwierdzam/y/ powyższym własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych, zamieszczonych w tym wniosku 

 warunki techniczne proszę przesłać pocztą  
 warunki techniczne odbiorę osobiście  
 

Do: 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej – 

Krośnieński Holding Komunalny 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

38-400 Krosno, ul. Fredry 12 


