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Załącznik nr 1 do Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola

OŚWIADCZENIE O ODPROWADZANIU WÓD OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH
(NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE LUB ODRĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię i nazwisko / firma Odbiorcy:
Nr PESEL/NIP/REGON/KRS:
Zamieszkały/z siedzibą:
Adres korespondencyjny: Wpisz dane
TELEFON: Wpisz dane
E-MAIL: Wpisz dane

Nieruchomość, której dotyczy oświadczenie o odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych:

Czy wody opadowe i roztopowe z w/w nieruchomością są odprowadzane (bezpośrednio lub pośrednio) do sieci kanalizacji deszczowej i/lub
ogólnospławnej?

☐ TAK
Wnoszę o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Tym samym oświadczam, że posiadam:
Lp.

Rodzaj powierzchni utwardzonej, z której wody opadowe
i roztopowe odprowadzane są do systemów kanalizacyjnych

Powierzchnia
[m2]

Dachy

Wpisz dane

1
2
3

Nawierzchnia uszczelniona (w szczególności: betonowa, asfaltowa, kamienna
i klinkierowa, bruki szczelne)
Nawierzchnia nieuszczelniona (w szczególności: tłuczniowa, z płyt ażurowych,
tzw. „zielone dachy”)

Wpisz dane
Wpisz dane

☐ NIE
I tym samym oświadczam, że wody opadowe i roztopowe z w/w nieruchomości odprowadzam (należy określić gdzie):
Wpisz dane

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 12 i 13 oraz motywem 60 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
Informacja Administratora Danych Osobowych jest również dostępna w Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
Regulamin odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola jest dostępny na stronie BIP Urzędu
Miasta Opola, a także na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

……………………………………………………….
PODPIS
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Ochrona Danych Osobowych
Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Spółka:
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000042312, NIP 7540334702.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
b) w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto ma prawo wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących danej osoby narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO*.
Odbiorca danych Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe gminom będących
udziałowcami (wspólnikami) Spółki tj. Gminie: Opole, Komprachcice, Tarnów Opolski, Izbicko, Proszków oraz
Funduszowi Inwestycji Samorządowych Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
W ramach obsługi prawnej, dane osobowe mogą być przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów Spółki.
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty obsługujące i serwisujące system informatyczny
Administratora, stronę internetową, aplikację mobilną. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy lub wykonania usługi
niezbędne.
Szczegółowe informacje: www.wikopole.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
• Inspektor Ochrony Danych, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole,
• adres email : inspektor.ochrony.danych@wikopole.com.pl

*

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

