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Wniosek do KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku  
o uzgodnienie dokumentacji  projektowej  

ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, tel./fax. 81 825-68-09     www.kpwik.krasnik.pl    e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl 
 

DANE WNIOSKODAWCY 
 

Kraśnik, dnia 
…………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy 

 

……………………………………     ……………    …………………    ………………………… 
                              ulica                               nr domu/lokalu       kod pocztowy                    miejscowość 
 

……………………………………     ……………………………… 
                       tel. kontaktowy**                                   e-mail** Data wpływu/dekretacja 
 

WNIOSEK DOTYCZY UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 
 

 SIECI:               wodociągowej        kanalizacji sanitarnej 
 
 PRZYŁĄCZA:    wodociągowego    kanalizacji sanitarnej 

 
 INNE (podać temat opracowania) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ADRES INWESTYCJI lub PODŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI 
 

……………………………………     ……………    …………………    …………………    ………………………… 
                              ulica                                    nr posesji                 nr działki             obręb geodezyjny                  miejscowość 

 
W załączeniu:  
 
Dokumentacja projektowa - …………………….. egzemplarzy 

Dokumenty dodatkowe wymagane w warunkach technicznych ………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                   (podać nazwę) 
Odbiór dokumentacji:  osobiście  odesłać pocztą   (w przypadku nieodebrania osobistego w terminie 30 dnia od dnia złożenia   
                                                                                                                                                wniosku, warunki zostaną odesłane pocztą) 
 
** Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku, ale ma na celu przyspieszenie jego 
rozpatrzenia i ułatwienia kontaktu.  
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku z siedzibą przy ul. Granicznej 3A moich danych osobowych w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku. 
Informacja wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się na 2 stronie wniosku oraz dostępna jest 
na stronie internetowej KPWiK Sp.z o.o. w Kraśniku i w Dziale Obsługi Klienta. 

 
 
 
 
 
 

 - odpowiednio zaznaczyć 
 
Przekazano uwagi do uzupełnienia – gdy dotyczy, 
 
………………………………………………… przyjęto i odebrano dokumentację do uzupełnienia ……………………………………….. 
 Data i czytelny podpis przedstawiciela                    Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
       KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku 

 
 
 
Potwierdzenie odbioru uzgodnionej dokumentacji ……………………………………………….. 

          Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

Sprawdzono kompletność dokumentów 
 
 
………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 

czytelny podpis Wnioskodawcy 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku  przy ul. Granicznej 3A, 23-210 
Kraśnik. 

2. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez KPWIK Sp.  z o.o. w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 
Odbiorcą  Pana/Pani Danych Osobowych jest  SOFTHARD, podmioty prowadzące działalność pocztową lub 
kurierską, w celu dostarczenia korespondencji. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy oraz w celach rachunkowych, na 
podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w 
którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, 
rozliczone lub przedawnione lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia (o 
ile nie zakłóca to obowiązujących przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania ,przenoszenia oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.  

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 

6. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
 

 
 


