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* pola obowiązkowe ** podanie adresu e-mail jest dobrowolne. W przypadku jego podania AQUANET będzie się komunikował z Wnioskującym drogą e-mailową, również na adres e-mail zostanie wysłana informacja o wyniku weryfikacji wniosku. AQ-IBM-19/1  

Poznań, dnia …………………………………..    Imię i nazwisko Wnioskodawcy*        Adres Wnioskodawcy* (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania)       Aquanet SA Dolna Wilda 126 61-492 Poznań NIP 777 00 03 274 Telefon*     E-mail**   WNIOSEK W związku z realizacją przez AQUANET SA programu podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej oświadczam, że jestem zainteresowana/-y udziałem w programie i proszę o weryfikację możliwości udziału.  Zgłoszenie dotyczy nieruchomości pod adresem:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer geodezyjny działki) Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/władającym (właściwe podkreślić)* ww. nieruchomością oraz oświadczam że nieruchomość jest zabudowana i zamieszkana.  1) Budynek, z którego odprowadzane są ścieki komunalne jest budynkiem (zaznaczyć właściwe)*: □ niepodpiwniczonym    □ podpiwniczonym 2) Najniżej zlokalizowane pomieszczenie sanitarne (łazienka, WC, kuchnia) znajduje się na poziome (zaznaczyć właściwe)*: □ parteru      □ piwnicy       oraz (wybierz tylko w przypadku zaznaczenia powyżej „piwnicy”) □ używam          □ nie używam urządzeń pompowych do podnoszenia ścieków.   3) Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią ulotki informacyjnej oraz zostałam/-em poinformowana/-y, że w przypadku spełnienia warunków i pozytywnej weryfikacji wniosku zlecenie będzie realizowane na poniższych zasadach:  
 koszt podłączenia do kanalizacji sanitarnej (dot. podłączenia o długości do 30 mb z jedną studnią rewizyjną Ø425 mm) w wysokości 1950 zł brutto. Jednocześnie całkowity koszt podłączenia może być wyższy w sytuacji, gdy: 
 wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej będzie wymagało montażu dodatkowej lub dodatkowych studni kanalizacyjnych, koszt montażu studni 800,00 zł brutto za każdą dodatkową studnię; 
 podłączenie do sieci kanalizacyjnej okaże się dłuższe niż 30 mb, w takim przypadku cena za wykonanie podłączenia zostanie powiększona o 50,00 zł brutto za każdy kolejny pełny metr bieżący powyżej 30 mb.  4) Niniejszy wniosek nie jest zleceniem wykonania usługi (na jego podstawnie nie zostanie wykonane podłączenie).  Na podstawie złożonego wniosku, zostanie przeprowadzona weryfikacja przez AQUANET SA, który poinformuje Wnioskującego o jej wynikach. W przypadku pozytywnej weryfikacji, AQUANET SA poinformuje o tym pisemnie Wnioskodawcę oraz przygotuje zlecenie realizacji podłączenia do podpisu. 
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W przypadku negatywnej weryfikacji, AQUANET SA poinformuje o tym Wnioskodawcę podając jednocześnie uzasadnienie decyzji. 5) Potwierdzam, że zostałem poinformowany o konieczności podpisania zlecenia wykonania usługi podłączenia do sieci przez wszystkich właścicieli/władających powyższą nieruchomością. W przypadku braku zgody ze strony wszystkich właścicieli, nie będzie możliwe zrealizowanie usługi podłączenia.     ……………………………………………………………… Data i podpis Wnioskodawcy  Załączniki opcjonalne: - szkic sytuacyjny (z naniesionym na planie działki budynkiem, szambem, miejscem wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku i przeszkodami na trasie ewentualnej instalacji (drzewa, krzewy, altany, tarasy itp.) z zaznaczeniem umiejscowienia działki względem ulicy lub dowolna mapa sytuacyjna (np. nieaktualizowana mapa do celów projektowych lub mapa zasadnicza na której widoczne są ww. elementy).  AQUANET SA dopuszcza składanie wniosku drogą elektroniczną (e-mail), przesyłając skan wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail: techniczny@aquanet.pl.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakim jest: 
 obsługa zgłoszonej skargi, reklamacji, wniosku bądź pochwały - przetwarzane będą przez okres 5 lat od ostatniego zakończonego zgłoszenia; 
 wprowadzanie danych do bazy adresowej – pisma posiadające numer sprawy i będą przetwarzane przez 5 lata od ostatniej korespondencji; 
 realizacja inwestycji WOD-KAN bądź innej – przetwarzane będą do zakończenia realizacji inwestycji a następnie przez okres ochrony przed roszczeniami wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego; 
 ustalenie warunków korzystania z gruntu w związku z realizacją inwestycji – przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia prawa do korzystania z gruntu i dalej przez okres obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy systemów i usług IT, zewnętrzne kancelarie prawne, wykonawcy inwestycji, firmy konsultingowe i doradcze, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. Policja, Sąd, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz to warunek niezbędny do realizacji inwestycji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji inwestycji.  


