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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 
[OSOBY FIZYCZNEJ – USŁUGOBIORCY PGK] 

wersja 2.0         5.05.2021 

Klient, Zleceniodawca, Zamawiający zawierając niniejszą umowę, oświadcza, że zapoznał się z informacjami 
dotyczącymi sposobu przetwarzania danych, jak i przysługujących mu z tego tytułu praw, zawartymi 
w poniższej klauzuli informacyjnej:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 21-
100 Lubarto w, ul. Parkowa 6, NIP 714-000-20-20, REGON 060317799, wpisana do rejestru przedsiębiorco w 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wscho d w Lublinie z siedzibą w S widniku VI Wydział 
Gospodarczy KRS Nr 0000295810, wysokos c  kapitału zakładowego 14 346 800,00 zł; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Lubartowie, jest Pan Andrzej Kosmala, kontakt: adres e-mail: iod@pgk.lub.pl, telefon: 81 855 20 96 w. 41, 
adres korespondencyjny: 21-100 Lubarto w, ul. Parkowa 6; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania Umowy, kto rej jest Pan/Pani stroną i do podjęcia działan  przed zawarciem umowy. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przedawnienia czyno w karalnych i roszczen  
wynikających z umowy, lecz nie kro cej niz  przez okres wymagany przez przepisy podatkowe dla 
przechowywania dokumentacji księgowej; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, brak podania 
danych uniemoz liwi zawarcie i wykonanie umowy; 

6) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kto rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO; 

7) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo z ądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzez eniem przypadko w, o kto rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, z e 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane 

z Pani/Pana szczego lną sytuacją, z wyjątkiem sytuacji, w kto rych Administrator wykaz e istnienie 
waz nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych intereso w, praw i 
wolnos ci osoby, kto rej dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczego lnos ci gdy osoba, 
kto rej dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaz e podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen , 

f) prawo z ądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie. 
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje tylko co do tych danych, kto re przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz 
przetwarzanie odbywa się w sposo b zautomatyzowany. 

8) Administrator nie ma zamiaru przekazywac  danych poza obszar EOG. 
9) Dane mogą byc  udostępniane podmiotom s wiadczącym usługi na rzecz Administratora: IT, pocztowe, 

kurierskie, prawne. 
10) Przetwarzanie danych moz e byc  powierzone podmiotom s wiadczących na rzecz Administratora usług: 

serwisowych, IT, w tym hostingu. 
 
Administrator Danych     Osoba przekazująca dane 

        Osobowych 

 

    ……………………..     ……………………………… 
         czytelny podpis 

 



Nazwa i adres wnioskodawcy:    Lubartów, dnia ........................ 20...... r. 

................................................ 

................................................ 

................................................. 

................................................. 

Telefon kontaktowy: 

................................................. 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 6 

21 - 100 Lubartów 

 

WNIOSEK 

o wydanie ogólnych i technicznych warunków 

przyłączenia obiektu do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

/ wodociągowej / kanalizacyjnej.1 

I. Adres przyłączanej nieruchomości : Lubartów ul. ......................................................…. dz. nr 

........................................................ 

II. Dane obiektu 

1. Woda będzie pobierana dla potrzeb: 

a) gospodarstwa domowego, rolnego,1 

b) placu budowy,1 

c) działalności usługowej produkcyjnej o kierunku 

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

........................ 1 

2. Wnioskodawca jest: właścicielem//najemcą przedmiotowego obiektu i posiada : akt 

własności/przydział na mieszkanie/umowę najmu/pozwolenie na budowę.1 

3. Obiekt jest/będzie* budynkiem : wolno stojącym/w zabudowie szeregowej/zabudowie 

bliźniaczej/jednorodzinnym/wielorodzinnym.1 

4. przewidywany maksymalny pobór wody (m3/d)2............................................... 

5. W załączeniu przedkładam aktualny wyrys geodezyjny nieruchomości (działki). 

6. Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi 

faktycznemu, za co biorę odpowiedzialność pod rygorem nieprzyłączenia obiektu do 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

7. Dla udokumentowania tytułu prawnego do nieruchomości przedkładam: 

…………………………………………………………………………………….. 

8. Wyrażam zgodę na używanie mojego adresu e-mail …………………………….. do 

korespondencji elektronicznej 

Załączniki: 

1. Mapa geodezyjna z naniesionym istniejącym uzbrojeniem terenu w sieci wod – kan. 
 

 

 

................................................... 
  (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
1niepotrzebne skreślić 
2wypełnić w przypadku przyłącza wodociągowego 


