„Beskid-Ekosystem”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cięcina, ul. Graniczna 1
34-350 Węgierska Górka

tel./fax. 33 8640 223
www.beseko.pl
e-mail: beseko@beseko.pl

Nasz znak: BEs/

POROZUMIENIE
zawarte w dniu ...............................
pomiędzy:
1. ..............................................................................................................................
tel.:..................................
zamieszkałym.............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
tel.:..................................
zamieszkałym ...........................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................
Tel.:..................................
zamieszkałym.............................................................................................................................
będącym właścicielem (właścicielami) działki(ek) o numerach ewidencyjnych …………………
położonych w ……………………………………………………………………………………….....
a „Beskid–Ekosystem” Spółka z o. o. w Cięcinie, ul. Graniczna 1, 34-350 Węgierska Górka,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu…………………………………….
Członka Zarządu…………………………………….
§1
Przedmiotem umowy jest zajęcie części działki(ek) oznaczonej(ych) numerem ewidencyjnym
j. w. położonej(ych) w ………………………………….. Cel zajęcia – budowa elementów
systemu sieci wodociągowej/kanalizacyjnej*, oraz ich umieszczenie na działkach o
numerach ewidencyjnych j. w. Rodzaj obiektu podłączanego do sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej*– budynek mieszkalny/budowlany, usługowy.
§2
1. Właściciele (Władający): Po zapoznaniu się z planem sytuacyjnym w/w projektu
kanalizacji zezwalają na wykonanie robót związanych z realizacją elementów systemu
kanalizacji na terenie działek wymienionych w niniejszym porozumieniu.
2. Wykonawca po wykonaniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.
3. Zezwolenie, o którym mowa jest nieodpłatne i przysługiwać będzie bezpośrednio
wykonawcy robót, jak również jednostkom i osobom zobowiązanym do wykonania czynności
związanych z eksploatacją i konserwacją.
§3
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle tej umowy rozpatrywane będą przez właściwy
Sąd Rejonowy.
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§4
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§5
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w projekcie budowlanym.
§6
Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik w postaci planu sytuacyjnego, obrazujący
przebieg wymienionych w §2 elementów systemu kanalizacji na działce (działkach) o nr
ewidencyjnym j.w. ...................................................

..............................................................................
podpis projektanta / właściciela(właścicieli)

Informacja administratora danych osobowych – „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie
Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej, jest:
„Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Granicznej 1 w Cięcinie, tel.: 33 8640 223, adres e-mail: beseko@beseko.pl
2. Inspektorem danych osobowych u administratora jest: Józef Lewicki, e-mail: j.lewicki@mpwik-zywiec.pl
3. Celem zbierania danych jest realizacja porozumienia w sprawie udzielenia zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji porozumienia w sprawie udzielenia zgody.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania porozumienia o udzieleniu zgody.

………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy
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