Warszawa, dn. ………………….. 2020 r.
Dane wnioskodawcy:
……………………………………………………
(pełna nazwa / imię i nazwisko)

…………………………………………………..
(Adres – ulica, numer)

…………………………………………………..
(Adres – kod pocztowy, miejscowość)

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa

WNIOSEK O OPIECZĘTOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ DOKUMENTACJI UZGODNIONEJ
ELEKTRONICZNIE
Numer uzgodnienia: EWT / ………………………………… / 2020
Dotyczy (zaznaczyć właściwe):
przedprojektowej akceptacji trasy sieci ciepłowniczej
projektu sieci ciepłowniczej
projektu technologii i automatyki węzła
projektu instalacji elektrycznych węzła
uzgodnienia skrzyżowania innej infrastruktury z s.c.
Tytuł opracowania / adres: …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Składam 2 egz. dokumentacji w wersji papierowej uzgodnionej uprzednio elektronicznie
w celu uzupełnienia opieczętowania uzgodnienia. W dokumentacji załączony jest wydruk przesłanego
mailem uzgodnienia oraz oświadczenie projektanta i sprawdzającego o zgodności wersji papierowej drukowanej z wersją elektroniczną uzgodnioną mailowo.

...................................................................
Podpis wnioskodawcy
Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, iż opieczętowana dokumentacja (1 egz.) zostanie odesłana
drogą pocztową na adres Zleceniodawcy wskazany w Zleceniu Usługi na uzgodnienie dokumentacji.
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OŚWIADCZENIE
1

[dotyczy wypełnienia obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO ]

Ja ………...…………………………………………………………………………………………………………..…………………
(proszę czytelnie wpisać - imię i nazwisko Wnioskodawcy)

niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celu i sposobie przetwarzania
moich danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO. Oświadczam również, że przekazałem(am)
poniższe obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO w imieniu Spółki Veolia Energia
Warszawa S.A. osobom fizycznym, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem(am) i przekazałem w niniejszym wniosku oraz w załącznikach dołączonych do niego,
w tym dokumentacji projektowej przekazanej przeze mnie do Spółki Veolia Energia Warszawa S.A.
Obowiązek informacyjny RODO
Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę Veolia Energia
Warszawa S.A. w następujących celach:
Dane Klientów / Zleceniodawców:
●

w celu realizacji zlecenia usługi, przedstawienia oferty usług własnych, odzyskania należności
z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy
na potrzeby własne.

Dane Podmiotów uzgadniających dokumentację:
●

w celu utworzenia, wykorzystywania i udostępniania dokumentacji i projektów technicznych.

Dane Właścicieli nieruchomości przez które przechodzą instalacje ciepłownicze:
●

w celu korzystania z nieruchomości i infrastruktury sieci ciepłowniczej oraz obsługi
postępowań i roszczeń z tym związanych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu prawa określone
w RODO. Szczegółową informację RODO wrazz opisem poszczególnych praw i wskazaniem możliwych
sposobów ich realizacji znajdą Państwo pod adresem:
https://energiadlawarszawy.pl/polityka-prywatnosci/
W razie potrzeby zachęcamy również do
na adres e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com

kontaktu

z

Inspektorem

ochrony

danych

..………………………………………..................
(data, czytelny podpis Wnioskodawcy)
1

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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
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