
                                                                                                    Masłów ,dn. 
……………………………………………………………

              nazwisko i imię

…………………………………………………………….

                adres zamieszkania

…………………………………………………………….

…………………………………………………………...

                               telefon                                                                                           

                                                                                                                                                     WÓJT  GMINY MASŁÓW     

                                                                                                                                             ul. Spokojna 2

                                                                                                                 26-001 Masłów

            W związku z planowaną  inwestycją , proszę o sporządzenie umowy celem samodzielnej 
realizacji   (* odpowiednie zaznacz):

-    sieci  wodociągowej

-    sieci kanalizacji sanitarnej

-    inne ………………………………

na działce o nr ewid………………………..  zgodnie z pismem otrzymanym z Wodociągów Kieleckich ,

znak: ……………………………………………………………….(* w załączniku).

Jednocześnie zobowiązuje się, iż po wykonaniu sieci nieodpłatnie przekażę ją na rzecz Gminy Masłów.

Szacunkowy koszt realizacji zadania ………………………………………………………………………………. zł.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby .

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 
maja 2016) zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Masłów ( ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, 41 311 00 60, email: gmina@maslow.pl).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom tj. stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw, o których mowa w ww. pkt. 
3, ich pełnomocnikom, podmiotom działającym na prawach strony ww. postępowań administracyjnych i ich pełnomocnikom, a także uczestnikom postępowań 
(np. biegłym, świadkom).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego. 
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiot nie podlega decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

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

                                                                                                                                                                            podpis  


