
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6.2019
Dyrektora ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy

z dnia 20-09-2019

TM.640.____.2019

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy 
32-010 Luborzyca 97 
tel. 12 387 10 35

druk: ZGK.Z2

Luborzyca, dnia..............................

Inwestor:

Imię i nazwisko/nazwa firmy* ..............................................................................................................

Adres zamieszkania/siedziba* ............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego ............................................................................................................

(NIP/Pesel)...........................................................................................................................................

 

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko/nazwa firmy* ..............................................................................................................

Adres zamieszkania/siedziba* ............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego ............................................................................................................

(NIP/Pesel)...........................................................................................................................................

            

ZLECENIE WYKONANIA PROJEKTU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Zlecam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie – Luborzycy opracowanie projektu
budowy  przyłącza  wodociągowego  do  dz.  nr….......................................  w  miejscowości
…....................................................... gm. Kocmyrzów-Luborzyca.  

Uwagi do zlecenia: 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.     Mapa do celów projektowych i wersja elektroniczna w rozszerzeniu dwg, dxf (mapa oryginalna i aktualna)

2.     Rzut piwnic/parteru

3.     Plan  zagospodarowania  działki  z  uwzględnieniem  lokalizacji  budynku  oraz  istotnych  elementów
zagospodarowania terenu

4.     Pełnomocnictwo do reprezentowania Zleceniodawcy w sprawie wykonania czynności prawnych

5.     Opcjonalnie badania geologiczne dot. rozbudowy sieci wodociągowej

Koszt wykonania zlecenia określa się na kwotę netto: 650 zł

                                                                       VAT: 23 %

                                                                       brutto: 799,50 zł 

 



Inwestor  zobowiązany  jest  pokryć  dodatkowe  koszty  związane  z  czynnościami  formalno-prawnymi
koniecznymi do opracowania dokumentacji.

                        

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119,                 str. 1, RODO) 
Administrator Danych przekazuje następującą informację: 

 

1.     Administratorem przetwarzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy danych 
osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy. 
2.     Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paulina Pietroń, skarbnik.audyt@onet.pl 
3.     Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód. 
4.     Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
5.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
6.     Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7.     Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8.     Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9.     Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie 
obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub 
zawarcia umowy. 
10.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane. 

 

 

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

                                                                                                (podpis zleceniodawcy)                                  

 


