
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………….. ……………………..……………………...……………..…. (imię i nazwisko) 

Zam. (miejscowość) …………………………………. (ulica) ………………………………. …..…….……. (nr) oświadczam, 

że jestem właścicielem*/ współwłaścicielem* / użytkownikiem wieczystym*/ współużytkownikiem 

wieczystym*/ najemcą*/ dzierżawcą*/ ………………………………….. (inne)*- nieruchomości / budynku, na 

podstawie Aktu własności*/ Księgi wieczystej*/  umowy* ………………………..…………………….. nr 

…………..………….. z dnia ……………………………….. do którego doprowadzona jest*/będzie* woda*/ z 

którego   odprowadzone   są*/będą*   ścieki*,   t.j.   nieruchomości       położonej    w     miejscowości 

……………..………………………………… przy ulicy………………...……………………..…….......... nr …………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, że współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści powyższej 

nieruchomości/budynku wyrazili zgodę na złożenie wniosku o przyłączenie do sieci wod.- kan. do 

„Aquaplus” Sp. z o.o. 

 
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grożą odpowiednie  sankcje ustawowe. 

 

Własnoręczne podpisy przynajmniej większości współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych 

potwierdzające zgodę na zawarcie umowy na dostawę wody/ odbiór ścieków : 

 
 

1. Podpis ……………………………….. PESEL ……………………………………… 

2. Podpis ……………………………….. PESEL ……………………………………… 

3. Podpis ……………………………….. PESEL ……………………………………… 

4. Podpis ……………………………….. PESEL ……………………………………… 
 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem złożenia w/w wniosku o przyłączenie do 
sieci wodociągowej*, kanalizacyjnej* 

 
 
 

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

Miejscowość, data Podpis osoby składającej oświadczenie 

* niepotrzebne skreślić 
  



Klauzula informacyjna 

 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest  „Aquaplus” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 121B, 42-583 Bobrowniki,  

zwanym dalej Administratorem; 
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): 

e-mail: iodo@marwikpoland.pl. 
3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożeniem  w/w oświadczenia na podstawie: art. 

6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to 

będzie z przepisu prawa; 
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. W przypadku podania danych w sposób dobrowolny posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa lub są podane w sposób dobrowolny; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim 

dane osobowe zostaną zebrane. 

 
………………………………………………. 

(data i podpis osoby) 

 


