……………………..………..
Miejscowość, data

…………………………………….…..
Imię i nazwisko/firma

……………………………….………..
Adres-ulica

…………………………………..……
Kod miejscowość

…………………………………..……
PESEL

…………………………………..……
Nr telefonu

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
TRZBNICA-ERGO SP. Z O.O.
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Zgłaszam:
....................................................................................................................................................
Np. budowa sieci, rodzaj materiału, średnica, budowa obiektu infrastruktury np. komora, studnia, przepompownia)

…………………………………………………………………………………………………………….
Lokalizacja: ………………..……………………............................................................................
(miejscowość, ulica, nr działki)

Wykonawca: …………………………………….............................................................................
(nazwa, adres, tel.)

Termin rozpoczęcia: ………………………………........................................................................

Gminny ZGK TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. informuje, że:
1.
Administratorem zebranych danych osobowych jest Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy przy pl. Marszałka
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.
2.
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach.
3.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawa dostępu do ich treści i poprawiania.
4.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, przy pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych dan ych,
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.

Oświadczam, że zapoznałem - am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Trzebnica i akceptuję jego treść.

………………………………………..
Czytelny podpis

Załączniki:
- projekt budowlany* lub mapa z naniesioną lokalizacją obiektu*
- kserokopia pozwolenia na budowę* lub zgłoszenie budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę,
* niepotrzebne skreślić

