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Wymagane załączniki: 
- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością podłączaną - zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację
usługi wykonania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

........................................................................... 
 (data i podpis) 

Odczyn pH

BZT5

ChZT

Zawiesina 
ogólna

Oznaczenie i wielkość studzienki 
kontrolno-pomiarowej (Ø 1000 – 1200 

mm):

Urządzenia do podczyszczania ścieków:

Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego w ściekach 

przemysłowych:

W przypadku kilku przyłączy 
kanalizacyjnych podać udział procentowy 

ścieków odprowadzanych przez 
poszczególne przyłącza:

Załącznik nr 1 – dotyczący odprowadzanych ścieków przemysłowych

Rodzaj prowadzonej działalności:

Charakter odprowadzanych ścieków 
przemysłowych:
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Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z  siedzibą
w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 17, adres mailowy:  kontakt@lsi.lodz.pl

b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym  można się kontaktować poprzez adres
mailowy: daneosobowe@lsi.lodz.pl

c) Klauzula informacyjna zgodna z art.13 i art.14 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- zwanego RODO, znajduje się na stronie internetowej ŁSI (Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej
sp. z o.o. z  siedzibą w Łodzi) – pod adresem : https://lsi.lodz.pl

d) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania
i zawarcia umowy o dofinansowanie.

e) Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz lit e) RODO, tj. wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.

f) Moje dane osobowe będę przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu przyznania Spółce dofinansowania na realizację zadania pn.
„Program wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie
Miasta Łódź” w przypadku deklaracji udziału w projekcie objętym dofinansowaniem przez WFOŚiGW.

g) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
h) Moje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rozpatrywania wniosku

a w przypadku zawarcia umowy do czasu jej realizacji, zaś w przypadku przyznania dofinansowania do
czasu zakończenia okresu trwałości projektu lub gwarancji.

i) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

j) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uznam, że  przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

k) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w projekcie PRZYŁĄCZ SIĘ oraz uzyskania dofinansowania
usługi wykonania podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

 ……………………………………………………… 
 (czytelny podpis) 


