
 

 

wzorzec z dnia 07.05.2020 r. 

Nowy Targ, dnia ……….……..r. 

WNIOSEK  

o zapewnienie przyjęcia nieczystości ciekłych dowożonych beczkowozami do punktu 

zlewnego na oczyszczalni ścieków przy ul. Polnej 51 

 

Nazwisko i imię / Nazwa 

…………….…………….……………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania / Siedziba 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Deklarowana ilość ścieków: 

Rodzaj ścieków m3 / m-c m3 / dobę 

nieczystości ciekłe bytowe   

nieczystości ciekłe komunalne   

nieczystości ciekłe przemysłowe 

…………………………………………………………... 
  

nieczystości ciekłe zawierające chrom   

nieczystości z kabin przewoźnych 

 
  

 

Obszar prowadzenia działalności / Nazwa Gminy 

……………………………………………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Tel. kontaktowy: ………………………….. 

 

                                                                                                                                      ……………………………………………. 

          podpis Wnioskodawcy 

 

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym 

Targu przy ul. Długiej 21. 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MZWiK w celu: 

a. rozpatrzenia niniejszego wniosku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO**), 

b. wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na MZWiK na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w celu wykonywania zadań 

określonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO** - uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest 

dochodzenie i obrona roszczeń). 

3. Odbiorcy danych. Dane te mogą być udostępniane: 

a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

b. operatorom pocztowym, 

c. dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy 

przetwarzający dane na zlecenie MZWiK 

4. Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami lecz nie krócej niż 10 lat od zakończenia realizacji 

umów/czynności zawartych na podstawie składanego wniosku.   

5. Dobrowolność / obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia niniejszego wniosku. 

6. Prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Posiadają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  

a także do przenoszenia swoich danych osobowych;  

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

7. Punkt kontaktowy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod adres: iod@mzwik.nowytarg.pl lub pod adres korespondencyjny 

administratora: Miejski Zakład  

Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ. 

 

 

mailto:iod@mzwik.nowytarg.pl

