
Zleceniodawca* 
 
 …………………………………………………   ………....................., dn. …......………… r. 
 
............................................................................ 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów                                   
............................................................................    i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna 

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4 
Nr tel. ………………………………………….. 
           

Zgłoszenie przystąpienia do robót. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przyłączenia 
nieruchomości do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa 

 
Inwestor: imię, nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba: ........................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgłaszam przystąpienie do robót oraz zlecam nadzór nad robotami i na wykonanie włączenia (wcinki) do sieci 

wodociągowej RPWiK Tychy S.A., nieruchomości zlokalizowanej pod adresem: 

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

Informacja o wykonawcy robót (nazwa firmy/system gospodarczy) 

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

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

PESEL/NIP Zleceniodawcy:  ……………………………………………….. 

Numer uzgodnionej dokumentacji: …………………………………………. 

Numer porozumienia (dotyczy budowy przyłącza o zwiększonej średnicy) :…………………………………………… 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy (RPWiK Tychy S.A.) 
informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem wniosku (dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych: odo@rpwik.tychy.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez RPWiK Tychy S.A. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 
wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na RPWiK Tychy S.A., wykonania przez RPWiK Tychy S.A. zadania realizowanego w interesie 
publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez RPWiK Tychy S.A. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez RPWiK Tychy S.A. 
działań związanych z przedmiotem wniosku. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez 
przesłanie swojego żądania na adres: odo@rpwik.tychy.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych) w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 
dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być 
przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym RPWiK Tychy S.A., podmiotom świadczącym na rzecz 
RPWiK Tychy S.A. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną działalności RPWiK Tychy S.A. oraz archiwom 
zewnętrznym.  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej RPWiK Tychy S.A., pod adresem: 
https://rpwik.tychy.pl (zakładka BOK -> RODO). 
 

UWAGA: 

Zlecenie winno zostać złożone minimum na 14 dni przed rozpoczęciem robót i zachowuje ważność przez 60 dni od 
daty jego przyjęcia. 
 

* w przypadku zlecenia usługi przez Zleceniodawcę, nie będącego Inwestorem, winien on dołączyć do niniejszego zlecenia pełnomocnictwo, 

upoważniające go do występowania w imieniu Inwestora, w przedmiotowej sprawie. 

** - niepotrzebne skreślić. 
 

                                                                                                 ………………………………………… 

                                                                    podpis  

Załączniki:  

1. Dokumentacja techniczna – 1 egzemplarz  
2. Ksero mapki z dokumentacji technicznej – 1 egzemplarz 
3. Umowa przyłączeniowa – 1 egz. 


