
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miejscowość Data 

        Miejscowość                                                         Data 

PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI                                
Prosimy wypełniać pismem drukowanym 

 

Ja/My, niżej podpisana/y/li: 
........................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię/imiona i nazwisko/a 

 
zamieszkała/y/li................................................................................................................................................................. 

ustanawiam/y swym pełnomocnikiem ......................................................................................................................... 
imię i nazwisko 

stale zamieszkałego w ................................................, przy ul……………………………………………………………….,  

PESEL ………………………………, legitymującego się dowodem osobistym ....................... nr ..................................,   

wydanym przez.....................................................................................................  
i oświadczam, że pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania w sprawach rozpoznania wniosku o wydanie warunków 

przyłączenia do sieci dotyczącej nieruchomości w Kutnie przy: 

 

Ulica nr domu / lokal nr działki 

 
Przyjmuję do wiadomości informację, że: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), iż : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@pwik.kutno.pl    

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub          

kanalizacyjnej  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016r., 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów  prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 
wodociągowej lub  kanalizacyjnej oraz komunikacji pomiędzy Panią/Panem, a administratorem danych, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do rozpoznania przez Spółkę wniosku o wydanie warunków technicznych na przyłączenie 
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Spółkę obowiązków 
wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028),                           
w szczególności zaś przekazania potwierdzenia, o którym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia 
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, 

10) Pani Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.          

 

 

 

 
Data, Podpis Właściciela/i nieruchomości** 

 
Wypełnia pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie 

 

Data wpłynięcia   

Dekretacja  BOK Zwykły Polecony Email  

Uwagi: Podpis 

 
 

UWAGA: 

     ** wymagane 

 
 

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
     99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 4 

tel.: +48 24 253 33 20 faks: +48 24 254 28 44 
biuro@pwik.kutno.pl  
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