…………………………………………….

Bodzentyn, dnia………………

(NAZWISKO I IMIĘ INWESTORA)

…………………………………………….
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)

…………………………………………….
(MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY)

…………………………………………….
(NR TELEFONU)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Bodzentyn Spółka z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn

ZOBOWIĄZANIE INWESTORA DO DOSTARCZENIA
INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ
Oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

sieci/przyłącza

wodociągowej/go

i/lub

kanalizacyjnej/go*)

wykonanej/nego na działce nr:
…………………………………………………………………………………………………..
w miejscowości:
…………………………………………………………………………………………………..
w terminie do dnia:
…………………………………………………………………………………………………..
Inwestor oznajmia, iż został poinformowany o obowiązku wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, który nakłada art. 57 pkt 1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414). Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. w związku z niewywiązaniem się
z powyższego obowiązku, może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze
kanalizacyjne zgodnie z art. 8 pkt 1 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 139).
„Wyrażam zgodę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź.
zm) na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o., ul Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
i wykorzystywanie ich w zakresie świadczonych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. usług. Klientowi służy prawo do wglądu do
swoich danych i ich poprawianie. Jednocześnie potwierdzam, że przedstawione przeze mnie dane są prawdziwe”.

................................................................
data i czytelny podpis Inwestora
*) niepotrzebne skreślić.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o. informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn
Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn;
2) dane zawarte w zleceniu są przekazywane dobrowolnie, ale są niezbędne do wykonania usługi
i będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały przekazane;
3) w przypadku powierzenia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym wykonywanie
czynności związanych z usługą, dane zawarte w dokumencie mogą być udostępniane tym
podmiotom;
4) osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
5) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich
przetwarzanie;
6) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia
RODO;
7) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda składającego
zlecenie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji, jak również akceptuje Jej postanowienia.

……………………………………….
czytelny podpis imię i nazwisko

