„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

Zgoda właściciela gruntu na wykonanie przyłącza
Dane składającego oświadczenie:

..………………………. dn. ……………...
/ miejscowość /
/ data /

………………………………………………
/ imię i nazwisko /
………………………………………………
/ adres zamieszkania /
……………………………………………………………………..……………
/ nr dowodu osobistego, data wydania, przez kogo wydany /

OŚWIADCZENIE
(dot. przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych)
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na wejście na teren mojej działki nr ……….. w miejscowości ………………….…….
i przeprowadzenie robót budowlanych związanych z ułożeniem przyłącza wodociągowego *
i kanalizacyjnego * .
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatną eksploatację przez „Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. ułożonych
przyłączy wod.-kan. polegającą na konserwacji i usuwaniu awarii, pod warunkiem każdorazowego
przywrócenia terenu do stanu jak przed robotami.
3. Oświadczam, że poinformuję przyszłego właściciela działki o treści niniejszego oświadczenia
i uzyskam od niego oświadczenie tej samej treści.
…………………………………………
/ czytelny podpis osoby składającej oświadczenie /
4. Potwierdzenie autentyczności podpisu właściciela działki przez Inwestora:
Dane potwierdzającego autentyczność podpisu:
………………………………………………………………………………………….
/ imię i nazwisko / / adres zamieszkania /
……………………………………………………………………..…………………….
/ nr dowodu osobistego, data wydania, przez kogo wydany /
Niniejszym oświadczam, że podpis właściciela działki złożony w mojej obecności jest autentyczny.
……………………………………………………………………………………………………………………
/ czytelny podpis osoby stwierdzającej autentyczno podpisu składającego oświadczenie /
Zgodnie z art. 233 i 270 KK składanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym podlega karze
grzywny lub pozbawienia wolnoci od 3 m-cy do 5 lat. Zgoda właściciela gruntu na wykonanie
przyłącza.
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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

*Niepotrzebne skreślić
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