Wnioskodawca:

miejscowość: …………………………………..data: …….…………..

…………………………………………………….
nazwa

……………………………………………………..
miejsce wykonywania działalności

……………………………………………………..
adres do doręczeń, ( jeśli inny niż powyżej)

…………………………………………………….
numer telefonu*

WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27

Wniosek

Działając zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, w związku z zamiarem
wystąpienia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Państwa urządzeń
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego, zwracam/y się o wyrażenie zgody na wprowadzanie do Państwa urządzeń
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych powstających w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej.
Załącznik:
- informacja dotycząca ścieków przemysłowych
- wyniki badań ścieków
*dane podawane dobrowolnie

……..………………………………………………………….
podpis Wnioskodawcy
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27, zwany dalej
WODKAN S.A., informuje, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 str.1), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Wnioskodawcy.
Powołany przez WODKAN S.A. administrator bezpieczeństwa informacji stał się, zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10.05.2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000), z dniem 25.05.2018r. inspektorem ochrony danych, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail daneosobowe@wodkan.com.pl lub numerem telefonu 62 738 77 13. Dane dotyczące
inspektora są dostępne w obiektach administratora i na stronie internetowej.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest następstwem udzielonej przez Panią/Pana zgody, jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora - zgodnie z art. 6 ust.1 lit.c) i lit. f) RODO, ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji niniejszego wniosku, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, archiwizacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora innym odbiorcom - podmiotom uprawnionym, jedynie
na podstawie odpowiednich przepisów prawa i w uzasadnionych przypadkach – gdy administrator powierzył przetwarzanie
danych np. kancelarii prawnej, firmie informatycznej, kurierskiej, placówce pocztowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzieliliśmy
odpowiedzi na Pani/Pana wniosek a w przypadku uzyskania przez Panią/Pana przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego –
przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygaśnie to pozwolenie, chyba że ze względu na obronę lub
dochodzenie roszczeń, bądź na obowiązek archiwizacji okres przetwarzania będzie wydłużony.

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo, w zakresie danych jej dotyczących, żądać od administratora: dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych
oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
funkcjonujący pod adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest działaniem dobrowolnym, ale odmowa podania danych osobowych skutkuje
niemożnością realizacji niniejszego wniosku. W zakresie, w jakim dane zbierane są na podstawie Pani/Pana zgody, podanie ich
jest dobrowolne.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
=======================

Klauzula zgody RODO ( dotyczy osób fizycznych)
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez administratora WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27 podanych przeze mnie dobrowolnie danych kontaktowych ( numeru
telefonu) w celu realizacji niniejszego wniosku, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej. Jestem świadoma/y, że mam prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem wykorzystywania numeru telefonu do czasu cofnięcia zgody.

……………………………………………………………………………………………………
data, czytelny podpis

=======================

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych kontaktowych
Niniejszym wycofuję udzieloną w dniu ………………………………………………….. zgodę na wykorzystywanie przez administratora
WODKAN S.A. podanych przeze mnie dobrowolnie danych kontaktowych tj. numeru telefonu w celu realizacji wniosku o
wyrażenie zgody na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych administratora ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej. Jestem świadoma/y, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystywania danych
kontaktowych do czasu cofnięcia zgody.

……………………………………………………………………………………………………
data, czytelny podpis

dla: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informacja dotycząca wytwarzanych ścieków przemysłowych
podstawa prawna:
art. 100 ust. 1 ustawy Prawo wodne - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 10.11.2005r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ( Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988 , zm:
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1538)
art. 389 ust. 2 w związku z art. 34 pkt. 3 ustawy Prawo wodne - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757 )
nazwa Wnioskodawcy….…………………………………………………………………………………………………………
siedziba Wnioskodawcy.……………………………………………………………………………………………………………
miejsca wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo:
1 ……………………………………………………………… 2…………………………………………………………..........
3……………………………………………………………..... 4………………………………………………………………..
rodzaj i wielkość produkcji lub rodzaj świadczonych usług: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
stosowane procesy technologiczne: ……………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……...………...
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
rodzaj i ilość materiałów i środków chemicznych stosowanych w procesie technologicznym ………….…….……………
………………………………………………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….
substancje niebezpieczne wprowadzane do ścieków: …………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….
zainstalowane*/projektowane* urządzenia do podczyszczania ścieków: …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Czas pracy (godz. od – do): ……………………………....……………….………………………………...
Ilość odprowadzanych ścieków w m3/d: ……………………… max. m3/godz. ………………………….
inne uwagi o prowadzonej gospodarce ściekowej: ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………....……………………….
załączniki:
- plan sytuacyjny sieci własnej z zaznaczonymi miejscami wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo

………………………………..
miejscowość, data

…………………………………….……………………………..
(pieczęć firmowa, podpis Wnioskodawcy)

