
Kobylec, dnia …………...r. 
 

 

.......................................................................     
Imię i Nazwisko/nazwa firmy 

.......................................................................  
Adres zameldowania/siedziby firmy** 

......................................................................  
Adres zamieszkania/korespondencji  

.......................................................................  
Nr telefonu/email** 

.......................................................................  
NIP 

Gminny Zakład Komunalny  

Kobylec 64A 

32-740 Łapanów  

 

 

WNIOSEK 
o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych 

 

O zawarcie umowy ubiega się*): 

 - osoba fizyczna 

 - osoba prawna lub instytucja 

Proszę o zawarcie   umowy na wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości położonej                  

w ..............................................  nr domu …………. lub nr działki …............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………             

 /podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
** nieobowiązkowe  



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych: 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 
 
Gminny Zakład Komunalny z siedzibą Kobylec 64A, 32-740 Łapanów reprezentowany przez 
Kierownika - P. Adam Góral- jako administratora danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:  
- dane zbierane i przetwarzane są w celu realizacji umów o zaopatrzenie w wodę,  
na odprowadzanie ścieków, o wywóz nieczystości płynnych oraz pozostałych usług 
świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny,  
- uzyskane dane mogą być przekazane upoważnionemu podmiotowi zewnętrznemu w celu 
realizacji zadania,  
- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku załatwienia sprawy, 
- przysługuje Pani/Panu prawo wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania,  
- przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile ich przetwarzanie 
nie jest wymagane przepisami prawa, 
- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile ich przetwarzanie 
nie jest wymagane przepisami prawa, prawo do przenoszenia danych,  
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie złożenia stosownego pisma do 
administratora danych osobowych,  
- przetwarzanie dotyczy danych złożonych zgodnie ze złożonym pismem, wnioskiem, 
- dane będą przechowywane przez okres: zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r., 
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych, 
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminnym Zakładzie Komunalnym z siedzibą: 
Kobylec 64 A, 32-740 Łapanów to: e-mail: informatycy@lapanow.pl, (14) 613 45 15 
 
…………………………………………………………………. 
/data, podpis osoby udostępniającej dane/ 
 

mailto:informatycy@lapanow.pl

