Załącznik do umowy w przedmiocie wprowadzania przez Odbiorcę wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów
atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa

Wąbrzeźno, dnia …..............................r

Oświadczenie odbiorcy usług
Dane zawarte poniżej mają na celu ustalenie właściwej wysokości opłaty z tytułu
wprowadzania przez Odbiorcę wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem
opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa i będą służyły do zawarcia umowy
regulującej ten zakres usługi wykonywanej przez MZECWiK Sp. z o.o.
Nazwisko Imię , dane firmy – właściciela posesji

Adres posesji

Telefon(y) kontaktowy(e)
Rodzaj nieruchomości
Powierzchnie dróg i parkingów o
nawierzchni szczelnej,
w tym położonych na terenach
przemysłowych, składowych lub
baz transportowych i innych z
wyłączeniem powierzchni dachów

Rodzaj nawierzchni

Powierzchnia
[m²]

Współczynnik
spływu

Drogi bitumiczne

0,90

Bruki betonowe, kamienne i klinkierowe

0,80

Bruki jak wyżej, lecz bez zalanych spoin

0,60

Bruki gorsze bez zalanych spoin
Drogi tłuczniowe
Drogi żwirowe
Powierzchnie niebrukowane
Parki, ogrody, łąki, zieleńce
Drogi bitumiczne
Powierzchnie terenów
Bruki betonowe, kamienne i klinkierowe
przemysłowych, składowych lub
Bruki jak wyżej, lecz bez zalanych spoin
baz transportowych
Bruki gorsze bez zalanych spoin
Drogi tłuczniowe
Drogi żwirowe
Powierzchnie niebrukowane
Parki, ogrody, łąki, zieleńce
Łączna powierzchnia terenu odwadnianego do kanalizacji deszczowej
Dachy budynków, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do
kanalizacji deszczowej*

0,45
0,42
0,22
0,15
0,05
0,90
0,80
0,60
0,45
0,42
0,22
0,15
0,05

Odbiorca usług odpowiada za prawdziwość podanych danych. MZECWiK Sp. z o.o. ma
prawo weryfikowania tych danych. W przypadku jakichkolwiek zmian danych zawartych w
oświadczeniu, Odbiorca usług ma obowiązek - bez wezwania, podać aktualne dane na formularzu pn.
„Korekta oświadczenia odbiorcy usług.”
……………………………................
Podpis Właściciela
*Uwaga:
Informujemy,
iż
opłaty
za
odprowadzanie
wód
opadowych
i
roztopowych
z powierzchni dachów do kanalizacji deszczowej nie będą naliczane i pobierane. Dane dotyczące powierzchni dachów
niezbędne są jedynie do ich inwentaryzacji.

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH:
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
osobowych, która zawarta jest na drugiej stronie oświadczenia.
……………………………................
Podpis Właściciela

WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
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 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. Osobą zarządzającą jest Pan Marek
Kondraciewicz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu w MZECWiK Sp. z o.o.,
kontakt e-mail : biuro@mzecwik.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Marcelina Sieradzka, z którą można
skontaktować się pod adresem e-mail: m.sieradzka@mzecwik.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane celem:
a) naliczania opłaty za odbiór wód opadowych i roztopowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz przygotowanie stosownej umowy na świadczone usługi w w/w
zakresie umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna:
art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MZECWiK Sp. z o.o. w
Wąbrzeźnie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
c) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia).
4. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych
mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz biegli rewidenci w związku z wykonywaniem audytu w
spółce, przedsiębiorstwa sprzedające oprogramowanie w związku z obsługą
informatyczną tychże programów, jednostki samorządu terytorialnego w związku z
realizacją zadań o charakterze publicznym.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi
przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny
do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana
zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, przeniesienia do innego administratora, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub
realizacji umowy z MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie podanie przez Panią/Pana
danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny,
jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub
realizacji umowy z MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie.

