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Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Rawie Mazowieckiej 

Rawa Mazowiecka…………………………………… 
…………………………………… 
         (wnioskodawca) 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
                    ( telefon ) 
 Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
 ul. Słowackiego 70 
 96-200 Rawa Mazowiecka 
 

W N I O S E K 
o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej,   kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej* 

(zaznaczyć właściwe ) 
 
………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

(adres podłączenia , numer działki ) 
1.Rodzaj i parametry instalacji odbiorczej: 
……………………………………………...………………...…………………………………………………….………….. 

( wewnętrzna instalacja, studnia wodomierzowa ) 

2.Ilość i przeznaczenie wody Qmax……………….…dm3/s, Q śr.d ………………..m3/d…………….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(  potrzeby bytowo-socjalne, produkcyjne, sanitarno-porządkowe, pielęgnacja zieleni ) 
3.Charakterystyka zużycia wody, rodzaj prowadzonej działalności 
……………………………………………..………………………………………..………   

( budynek mieszkalny, gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny, inny ) 

4. Ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków: 
…………………………................................................................................................................................................ 

(bytowo-socjalne, przemysłowe, inne ) 

5.Proponowany termin rozpoczęcia: poboru wody, odprowadzania ścieków 
………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
6.Ilość powierzchni utwardzonych (m2) na działce nr…………….: 

Dachy……………………………………………...……..; 
kostka, beton (itp.)……………………….……………..,  
powierzchnie bitumiczne:……………………………….. 

7.Charakterystyka techniczna obiektu, rodzaj prowadzonej działalności: 
………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

(budynek mieszkalny, budynek usługowy) 
8.Numer dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości: 
……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

(nr aktu notarialnego, nr księgi wieczystej,) 
 

Informujemy, że: RAWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. J. Słowackiego 70 jest administratorem Pani/Pana 
danych osobowych przetwarzanych w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji świadczenia usług/świadczenia usług 
przez RAWiK Sp. z o. o..  W załączeniu przesyłamy ogólna klauzulę informacyjną. Więcej o RODO na stronie www.rawik.pl 
 
 
 
Załączniki: 
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający   ………………………………………. 
 usytuowanie nieruchomości względem istniejącej                                           (podpis ) 

 sieci, do której ma być wykonane podłączenie 
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Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Rawie Mazowieckiej 

Ogólna klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  
I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy 
ul. Słowackiego 70. 
II. Inspektor Ochrony Danych 
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.  
III. Cele i podstawy przetwarzania 
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

1. w celu zawarcia umowy na świadczenie usług na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa  
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2. w celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
IV. Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych 
powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 
Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, 
praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu 
prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w 
tym celu. 

V. Okres przechowywania danych  
1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres,  

w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, czyli aktualnie obowiązującymi przepisami tj. obecnie przez 10+1 lat 
od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest 
na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem,  
a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.  

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu roku od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane 
z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte. 

VI. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, 
informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód. 
Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5. prawo do przenoszenia danych; 
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy itp.. 
 


