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1. Dane dostawcy nieczystości ciekłych: 

 

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

 

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

 

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

adres do korespondencji 

 

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

 

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

 

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

adres do doręczenia faktur 

 

2. Miejsce powstawania nieczystości ciekłych: 

 

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

 

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

 

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

( adres ) 

3. Profil branży produkcyjnej 

 

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

 

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

 

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

 

4. Planowana ilość dostarczanych nieczystości ciekłych*: 

 

  Jednorazowo .................................................................... [ m3/ dobę] 

 Z częstotliwością:  

  

........................................................ m3/ dobę 

 

........................................................ m3/ tydzień 

 

........................................................ m3/ m-ce  

 

........................................................ m3/ rok  

 

Przez okres ..............................................................................( np. 1 roku ) 
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4. Transport nieczystości ciekłych * 

 

 Własny 

 Zlecony spółce „Wodociągi Słupsk”  

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że: 

• Administratorem danych, które podałem/am staną się „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.                              

z siedzibą w Słupsku,  ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, 

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl, 

• Cel przetwarzania danych: wykonanie czynności, której dotyczy wniosek, wykonanie 

obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zabezpieczenie i dochodzenie 

roszczeń wynikających ze złożonego wniosku.  

• Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) 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). 

• Dane osobowe, które podałem/am mogą zostać przekazane podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

• Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wykonania 

czynności, której dotyczy ten wniosek.  

• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rachunkowości oraz dodatkowo 

prawa cywilnego w zakresie dotyczącym dochodzenia roszczeń. 

•  Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych 

dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych. 

• Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu.  

 

 

 

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

( Data i podpis wnioskującego )  

 

 

* właściwe zaznaczyć. 
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