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Milanówek, dn. ……………………….. 

 

UPOWAŻNIENIE PROJEKTANTA / WYKONAWCY* 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………….. ,  

legitymujący/-a się dowodem osobistym seria i nr………………………………. , wydanym przez 

……………………………………………………………………………………………………………. , 

właściciel / współwłaściciel / użytkownik* nieruchomości położonej przy ul. ……………………... 

w Milanówku dz. nr ew. ………..... obręb ……………... upoważniam Projektanta / Wykonawcę* 

………………………………………………………………………………………………………. do**: 

 złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej, 

 odbioru warunków technicznych, 

 złożenia projektu budowlanego do uzgodnienia, 

 odbioru uzgodnionego projektu budowlanego, 

 złożenia wniosku o pełnienie nadzoru technicznego i odbiór techniczny przyłącza 
wodociągowego/kanalizacyjnego, 

 odbiór faktur*** za ww. usługi. 

Zobowiązuję się opłacić faktury*** w terminie nieprzekraczającym daty podanej na 
dokumentach. 

 

…………………………… 
czytelny podpis Inwestora 

 

Zobowiązuję się przekazać ww. dokumenty oraz faktury*** Inwestorowi. 

 

………………………………………… 
czytelny podpis osoby składającej wniosek 

*  niewłaściwe skreślić 

**  zaznaczyć odpowiednie 

*** faktury wystawiane są wyłącznie w przypadku konieczności ponownej weryfikacji projektu i/lub dokonania ponownego odbioru 

wybudowanego przyłącza 
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1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: Milanówek (05-822) ul. Spacerowa 4, e-mail: mpwik@mpwik-
milanowek.pl 

2. Dane będą przetwarzane: 

• aby podjąć działania przed zawarciem umowy/umów na Twoje żądanie oraz zawrzeć z osobą przez Ciebie upoważnioną 
umowę/umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*; 

• aby wykonać obowiązki prawne ciążące na ADO (wynikające w szczególności z prawa rachunkowego oraz podatkowego), 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

• aby wykonać zadania realizowane w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

• w celu realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów ADO, które stanowią jego podstawę prawną do przetwarzania 
Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

*RODO - Rozporządzenie 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 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby zawrzeć i wykonać umowę/umowy, wypełnić zadania realizowane 
w interesie publicznym oraz wykonać obowiązki prawne ciążące na ADO.  

4.  Twoje dane będą przekazywane: 

• podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy 
serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW,  

• podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
5. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia oraz wykonywania umowy/umów, a następnie 

przez okres niezbędny do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz wykonania obowiązków ciążących 
na ADO, wynikających w szczególności z prawa rachunkowego i podatkowego. Dane przetwarzane w celu realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do czasu uwzględnienia złożonego przez Ciebie sprzeciwu, 
jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego.  

6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób 
zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 

7. Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do Twoich danych osobowych,  

• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,  

• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 

• przenoszenia Twoich danych osobowych, 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

• wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację. 
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