
  
TEL. 519 424 580

WWW.ZUKKUNICE.PL
EMAIL: BIURO@ZUKKUNICE.PL

[Miejscowość], dnia … r.

miejsce na prezentatę -
potwierdzenie złożenia wniosku

przez przedsiębiorstwo

……………………………………………..
[Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy]

……………………………………………..
[adres zamieszkania lub siedziby]

……………………………………………..
[adres do korespondencji]

……………………………………………..
[tel. kontaktowy – opcjonalnie]

……………………………………………..
[adres e-mail – opcjonalnie]

……………………………………………..
[podmiot gospodarczy NIP*, REGON*, KRS*]

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jaśkowice Legnickie 49

59-216 Kunice

WNIOSEK

o wydanie protokołu odbioru końcowego przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji i

wody; przyłącza wodociągowego

I. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU

Lokalizacja nieruchomości / obiektu *, którego dotyczy wniosek:

 miejscowość: …………………………………………………………….

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 49, 59-
216 Kunice (zwana dalej „Spółką”) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000904079, NIP 6912555050,
REGON 389142075, wysokość kapitału zakładowego 13 592 300,00 zł. 



  
TEL. 519 424 580

WWW.ZUKKUNICE.PL
EMAIL: BIURO@ZUKKUNICE.PL

 gmina: ……………………………………………………………………

 ulica: ………………………………………………………………………

 numer: ……………………………………………………………………

 numer działki geodezyjnej: ……………………………………………..

 obręb: …………………………………………………………………….

 arkusz: ……………………………………………………………………

 warunki techniczne z dnia ……………………………………… znak  ……………………………………

 dodatkowe informacje  ………………………………………………………….................………….........

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

 ……………………………….

(czytelny podpis wnioskodawcy)        

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o., Jaśkowice Legnickie
49, 59 – 216 Kunice (zwana dalej „Spółką”)  nr. tel. 519 424 580; e-mail: biuro@zukkunice.pl.
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iodo@amt24.biz
3.  Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  rozpatrzenia  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  na
zamontowanie wodomierza ogrodowego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO oraz art. 6 ust. 1
lit. a RODO (zgoda) – w zakresie telefonu oraz adresu e-mail.
5.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmiot  upoważnione  na  podstawie  zawartych  umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W
szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i
przedawnieniem roszczeń.
7.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-913 Warszawa. gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku.

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 49, 59-
216 Kunice (zwana dalej „Spółką”) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000904079, NIP 6912555050,
REGON 389142075, wysokość kapitału zakładowego 13 592 300,00 zł. 
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