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WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ 
 
 

………………………………………………. 
miejscowość, data 

Dane Wnioskodawcy: 

Kod Nabywcy*  

Nazwa Wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………    

NIP**  

Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość ………………………………………………………………………………….i 

Adres zamieszkania/siedziby ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu …………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

*Kod Nabywcy to 6 ostatnich cyfr indywidualnego NRB    

**Wypełnia Wnioskodawca nie będący Nabywcą  

 
Wnioskuję o wydanie kopii dokumentacji archiwalnej dotyczącej nieruchomości  położonej  

w ……………………………………… przy ul. ………………………………………………………………….nr ……………………………………………  

nr ew. dz. …………………………………………………………………………..obręb………………………………………………………………………. 

Dotyczy wydania kopii (zaznacz właściwe pole wyboru): 
o dokumentacji powykonawczej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 
o dokumentacji powykonawczej urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 
o oświadczenia odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 
o oświadczenia odbioru urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 
o projektu dokumentacji technicznej ……………… 
o inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wnioskuję o wydanie kopii dokumentacji archiwalnej poświadczonej za zgodność z oryginałem lub skanem  
w formie (zaznacz właściwe pole wyboru):: 

o papierowej (odbiór osobisty po telefonicznym zawiadomieniu); 
o na informatycznym nośniku danych (odbiór osobisty po telefonicznym zawiadomieniu); 
o elektronicznej (plik PDF udostępniony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 

wskazany w części Dane Wnioskodawcy). 
W załączeniu przekazuję: 

o upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę 
reprezentuje inna jednostka); 

o upoważnienie/pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań finansowych  w imieniu Wnioskodawcy 
(jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka); 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku  
o wydanie kopii dokumentacji archiwalnej.  
Zobowiązuję się do dokonania zapłaty  za wykonaną usługę (nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury,  
po tym terminie będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej) wg Cennika Usług Dodatkowych dostępnego na stronie 
internetowej www.pewik.gdynia.pl 
         

…………….……………………………………………….. 
       czytelny podpis/pieczątka Wnioskodawcy  

http://www.pewik.gdynia.pl/
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie kopii dokumentacji archiwalnej 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które administrator danych jest zobowiązany przekazać zgodnie z wymogiem art. 13 RODO. 

Administrator danych 
osobowych  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na wniosek o 
wydanie kopii dokumentacji archiwalnej (dalej: wniosek) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29, 81-311, zwana dalej: „PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.” 
lub „Spółka”. 

Cele przetwarzania, 
informacja o 
obowiązku podania 
danych oraz podstawa 
prawna przetwarzania 

Dane osobowe w zakresie niezbędnym do identyfikacji, kontaktów i korespondencji wraz z informacjami 

zawartymi w złożonym wniosku i prowadzonej korespondencji będą przetwarzane w celu udzielenia 

odpowiedzi na złożony wniosek.  

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) w związku z art. 16d ust. 2 pkt. 1 i  art. 16d  ust. 2a ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

Okres przez który dane 
będą przechowywane 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe przez okres toczącego się postępowania, a po 
tym czasie do celów archiwizacji na podstawie przepisów prawa przez okres właściwy dla danej kategorii 
archiwalnej. 

Odbiorcy danych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono 
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., w tym podmiotom 
zapewniającym wsparcie w zakresie utrzymania i serwisu systemów informatycznych. 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom w tym organom administracji 
publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz 
w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.  

Przekazywanie danych 
poza EOG 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 

Prawa osoby,  
której dane dotyczą 

Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu 
na podstawie art. 15 RODO; 

 sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO; 

 żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 
przewidzianych w art. 17 RODO; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach 
wskazanych w art. 20 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możliwe jest wniesienie skargi 
do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania dla celów 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 

Dane kontaktowe Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan 
skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt.  
Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Jasiński  
e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl   

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 
29, 81-311 Gdynia. 
 


