Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
1. Ja, niżej podpisany(a)1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie warunków przyłączeniowych albo osoby umocowanej do złożenia
oświadczenia w imieniu osoby prawnej)

legitymujący(a) się ........................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

PESEL …………………………………………..
zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres)

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka(i)
nr................ przy ul. . .............................................. w miejscowości ………………………………………nr posesji ..............
wynikające z tytułu:
własności,
współwłasności ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazanie współwłaścicieli— imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na przyszłe wykonywanie robót objętych wnioskiem o wydanie
warunków przyłączeniowych
użytkowania wieczystego...............................................................................................................

.............................................................................................................................................................
2)

(inne)

2. Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ...............................................................do
reprezentowania osoby prawnej...............................................................................................................................
(nazwa i adres osoby prawnej)

wypis z właściwego rejestru ...................................................................................upoważniające mnie do
złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu
osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.
Świadomy odpowiedzialności za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Olsztynie Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000443261, nr NIP7451843572, nr REGON 281422832 .
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: e-mail w.popielarczyk.zgk@o2.pl , tel +48 664 979 846. Pani/Pana
dane będą przetwarzane w celu:
Podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków celem realizacji usług świadczonych przez ZGK w
Świętajnie Sp. z o.o., tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez ZGK w Świętajnie Sp. o.o. na
rzecz klientów.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa
dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy
Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZGK w Świętajnie Sp. z o.o.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz
uprawnionym organom
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostarczaniem wody i odbiorem
ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych.
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się:
1. pisemnie za pomocą pocztą tradycyjnej na adres podany powyżej.
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgkswietajno@wp.pl.

………………………………………….
(miejscowość, data)
1.
2.
3.

…………………………………………….
(czytelny podpis(y)

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.
Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością
Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych

