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Dane wnioskodawcy                                           Jastrzębie-Zdrój, dnia……………….20…… 
 
......................................................      
Nazwisko i Imię                                           

                                
......................................................                      
Ulica, nr domu          

           
...................................................... 
Kod pocztowy, Miasto        

                                                                                                           
………………………………….. 
Telefon**                                                                                                                      
odbiór: osobiście / wysłać pocztą *     

 
           Jastrzębski Zakład                                                                               
Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Podhalańska 7 
                      44-335 Jastrzębie Zdrój 

 

 
 

WNIOSEK 
o dokonanie uzgodnień lokalizacyjnych 

 
 
Proszę o naniesienie urządzeń podziemnych w rejonie planowanej budowy 

..……………..…………….……………………………………………………………………..   
przy ul. …………………………………………w……………………………………………... 
na dz. nr ………………………………………………………………………………………… 
 W załączeniu mapa zasadnicza w skali 1:500 / 1:1000* 
 
 
 

 
 

 
…………………………… 

Podpis   
 

 
 
 

 
 
* Niepotrzebne skreślić 
**Nieobligatoryjne 
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Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Jastrzębski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 324787777; e-mail: 
kancelaria@jzwik.pl. 
2. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jzwik.com.pl  
3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu obsługi niniejszego wniosku.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO 
(przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy) 
5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym JZWiK S.A. ma 
obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty 
uczestniczące w realizacji wniosku. 
6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez JZWiK S.A. w okresie obowiązywania 
umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące 
przepisy. 
7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 
usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do ich przeniesienia. 
8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
9. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało 
brakiem możliwości przyjęcia wniosku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

                                                                                                        Podpis 
 
 


