Wniosek nr………………………
o wydanie:
– Warunków Technicznych na przełożenie lub zabezpieczenie
infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.,
– uzgodnienia.

Miejscowość, data: ……………………………
Prosimy wypełnić drukowanymi literami.
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko/Nazwa Firmy*…………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………

kod ……-……… ……………………

Fakturę wystawić na :

ul. ……………………………… ……

Imię i nazwisko/Nazwa Firmy*…………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba firmy*:

tel. ……………………………………

kod pocztowy ……… - ………… miejscowość……………………………………
ul. …………………………………………………………………………………………
NIP (dla firm)* ……………………………………………………………………………
tel. kontaktowy/e-mail ………………………………………………………………….
Akceptuję*/nie akceptuję* wystawienie(a) i przesłanie(a) faktury w formie elektronicznej na adres
e-mail …………………………………………………………
poniżej wypełnić w przypadku jednostek samorządowych

Odbiorca/płatnik: (nazwa kontrahenta, adres)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

Zlokalizowanych : ……………………

………………………

Powiat

………………………

……………………

Miejscowość

ul.

Gmina

……………………
Nr dz.

Inwestor :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt telefoniczny : …………………………………………

❑Proszę

Planowany termin inwestycji : …………………………………

o opracowanie i wydanie Warunków Technicznych na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury

Światłowód

Inwestycje

Sp.

z

o.o.

w

związku

z

planowaną

inwestycją

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………(cennik pkt 1 lub 2),

❑Proszę

o uzgodnienie/opinię do projektu budowlanego*/wykonawczego*/przebiegu trasowego*, przełożenie lub

zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.*,

❑ tryb standard (cennik pkt 3),
❑Proszę

❑ tryb przyspieszony (cennik pkt 4),

o uzgodnienie załączonego do wniosku projektu planowanej inwestycji w zakresie kolizji z infrastrukturą

telekomunikacyjną, stanowiącej własność Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w związku z:
* Budową sieci: gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, telekomunikacyjnej,
ciepłowniczej, innej (podać długość projektowanej sieci w metrach) ………………………………………………………………….
* Planem zagospodarowania działki: budynki, budowle podziemne, nadziemne, przyłącza, ogrodzenia, wjazdy (podać ilość
działek) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Projektowaną drogą: (podać długość projektowanej drogi w metrach)………………………………………………………………

❑ tryb standard (cennik pkt 5),

❑ tryb przyspieszony (cennik pkt 6),

❑w przypadku stwierdzenia kolizji proszę o wydanie Warunków Technicznych na jej usunięcie (cennik pkt 1-2),

❑Proszę o uzgodnienie podkładów mapowych do celów projektowych (cennik pkt 7).
❑Proszę o prolongatę – przedłużenie ważności uzgodnienia Nr ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… z dnia ………………………………………… (cennik pkt 8).

❑Proszę

o konsultacje techniczne w zakresie
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. (cennik pkt 9).

budowy,

przełożenia

lub

zabezpieczenia

infrastruktury

❑Proszę o wydanie duplikatu warunków technicznych lub uzgodnienia Nr ………………………………………………………… z
dnia ………………………………………………………………………… w formie elektronicznej*/papierowej* (cennik pkt10),

❑ wyrażam zgodę na przesłanie uzgodnienia/opinii lub warunków technicznych w formie elektronicznej na adres e-mail podany
w danych kontaktowych do wystawienia faktury. Zgoda obligatoryjna w przypadku realizacji usługi uzgodnienia/opinii w trybie
przyspieszonym.
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT.
za usługę ureguluję w terminie określonym na otrzymanej fakturze VAT według stawek cennikowych jak niżej:

Należność

1. Opłata za opracowanie i wydanie Warunków Technicznych na przełożenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.300,00 zł.
2. Opłata za opracowanie i wydanie Warunków Technicznych na zabezpieczenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
- 200,00 zł.
3. Uzgodnienie/opinia projektu w trybie standard, dla którego zostały wydane warunki techniczne na przełożenie/zabezpieczenie
sieci Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.:
• za pierwsze trasowe 100 metrów – 180,00 zł,
• powyżej 100 metrów – 60,00 zł za każde następne rozpoczęte trasowe 100 metrów,
• uzgodnienie budynków i budowli podziemnych – 250,00 zł bez naliczania dodatkowych opłat za przyłącza,
• uzgodnienie/opinia z wynikiem negatywnym – 120,00 zł.
4. Uzgodnienie/opinia projektu w trybie przyspieszonym, dla którego zostały wydane warunki techniczne na przełożenie lub
zabezpieczenie sieci Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.:
• za pierwsze trasowe 100 metrów – 540,00 zł,
• powyżej 100 metrów – 180,00 zł za każde następne rozpoczęte trasowe 100 metrów,
• uzgodnienie budynków i budowli podziemnych – 750,00 zł bez naliczania dodatkowych opłat za przyłącza,
• uzgodnienie/opinia z wynikiem negatywnym – 360,00 zł.
5. Uzgodnienie w trybie standard bez wydanych warunków technicznych (standardowe uwagi), uzgodnienie projektowanej sieci,
dróg, budynków oraz budowli:
• za pierwsze trasowe 100 metrów – 110,00 zł,
• powyżej 100 metrów – 50,00 zł za każde następne rozpoczęte trasowe 100 metrów,
• uzgodnienie budynków i budowli podziemnych – 130,00 zł bez naliczania dodatkowych opłat za przyłącza,
• uzgodnienie/opinia z wynikiem negatywnym – 100,00 zł.
6. Uzgodnienie w trybie przyspieszonym bez wydanych warunków technicznych (standardowe uwagi), uzgodnienie
projektowanej sieci, dróg, budynków oraz budowli:
• za pierwsze trasowe 100 metrów – 330,00 zł,
• powyżej 100 metrów – 150,00 zł za każde następne rozpoczęte trasowe 100 metrów,
• uzgodnienie budynków i budowli podziemnych – 390,00 zł bez naliczania dodatkowych opłat za przyłącza.
• uzgodnienie/opinia z wynikiem negatywnym – 300,00 zł.
7. Uzgodnienie - aktualizacja podkładów mapowych do celów projektowych:
• weryfikacja sieci Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. za pierwsze trasowe 100 metrów – 75,00 zł,
• powyżej 100 metrów – 70,00 zł za każde następne rozpoczęte trasowe 100 metrów,
• potwierdzenie stanu – nie występowania infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. na podkładach mapowych opłata
za format arkusza:
A0 – 70,00 zł,
A1 – 60,00 zł,
A2 – 50,00 zł,
A3 – 40,00 zł,
A4 – 30,00 zł,
A5 – 30,00 zł.
Arkusz niestandardowy – cena jak za arkusz standardowy o wymiarach najbardziej zbliżonych do formatu danego arkusza.
przypadku możliwości przypisania arkusza niestandardowego do dwóch arkuszy – cena jak za arkusz mniejszy.

W

8. Prolongata - przedłużenie ważności uzgodnienia:
• przedłużenie terminu ważności uzgodnienia (nie wystąpiły zmiany na sieci Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. - nie zostało
nic dobudowane) – 110,00 zł.
• jeżeli były zmiany na sieci Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., które skutkują potrzebą wykonania nowego uzgodnienia
pobierana jest opłata według cennika zgodnie z zapisami pkt 3 - 7.
9. Konsultacje techniczne w zakresie budowy, przełożenia lub zabezpieczenia infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
– 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
10. Wydanie duplikatu warunków technicznych lub uzgodnienia:
• w formie elektronicznej – 10,00 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony,
• w formie papierowej – 15,00 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony.
Kwoty podane w niniejszym wniosku są kwotami netto, które na fakturze zostaną powiększone o należny podatek VAT według
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Kwota netto wyniesie ………………………………………………**)
W przypadku, gdy na dostarczonej mapie planowana inwestycja jest pokazana do uzgodnienia w sposób ciągły (przebiegi planowanych sieci),
uzgodnienie realizujemy, sumując długości wszystkich projektowanych przebiegów trasowych.
W przypadku, gdy na dostarczonej mapie planowana inwestycja nie jest pokazana w sposób ciągły (przebiegi planowanych sieci), to każde
wskazane miejsce kolizji traktujemy jak odrębne uzgodnienie, pobierając opłatę zgodną z cennikiem.
Załatwienie sprawy dotyczącej uzgodnienia/opinii w trybie standard nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych
sprawach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku i załączników.
Załatwienie sprawy dotyczącej uzgodnienia/opinii w trybie przyspieszonym nastąpi w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia
kompletu wymaganych dokumentów przez Kontrahenta do daty wysłania uzgodnienia/opinii w formie elektronicznej na adres e-mail podany
w danych kontaktowych do wystawienia faktury.
W przypadku braku możliwości realizacji uzgodnienia/opinii w trybie przyspieszonym sprawa będzie realizowana niezwłocznie, a opłata zostanie
naliczona zgodnie z cennikiem dla trybu standard.
Opłata za wykonanie uzgodnienia/opinii w trybie przyspieszonym stanowi trzysta procent opłaty za wykonanie uzgodnienia/opinii w trybie
standard.
W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art. 94
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 1333, ze zm.) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego
w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 174, poz. 1423, ze zm.).

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania moich danych osobowych przez
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., które stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

Wnioskodawca/osoba uprawniona

…………………………………

…………………………………

(czytelny podpis)

(czytelny podpis)

Wymagane załączniki:
1)
2)

2 egz. Projektu Zagospodarowania Terenu
pełnomocnictwo inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych lub/i uzyskania uzgodnienia/Warunków Technicznych

❑ odpowiednie zaznaczyć
*) niepotrzebne skreślić
**) wypełnia Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
***) mieszkalny jednorodzinny, mieszkalny wielorodzinny; usługowy, biurowy, przemysłowy

Część informacyjna.
Nie należy drukować i nie należy dołączać do wniosku.

Obowiązek informacyjny Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. dla wnioskodawców

Jak przetwarzamy dane osobowe?
Jako Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych
wskazanych we wniosku. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z przedmiotem
wniosku oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem wniosku wykorzystujemy w celu:
1. rozpatrzenia, realizacji i rozliczenia złożonego wniosku – przez czas niezbędny do rozpatrzenia i realizacji
wniosku i rozliczeń po jego zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO (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)), podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „realizacją
wniosku”);
2.

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
2.1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
2.2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje;
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
•

przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO;
podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);

•

przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna:
obowiązek prawny);

•

przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę
finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy
nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);

lub

3.

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności związanych z
wnioskiem innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia związane z wnioskiem (podstawa
prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4.

tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie,
planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych
(np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas niezbędny do rozpatrzenia i realizacji wniosku, a następnie nie
dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z jego realizacji (podstawa prawna: nasz
prawnie uzasadniony interes);

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „rozpatrzenia, realizacji i rozliczenia złożonego wniosku” oraz „wykonania
obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i
opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego
będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).
Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy
przetwarzać te dane.

Które dane należy nam podać?
Do realizacji wniosku wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu wniosku (jeśli ich Państwo nie podadzą,
wniosek nie zostanie zrealizowany). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na realizację
wniosku (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane przekazujemy:
1.

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
1.1.

obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;

1.2. podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa
zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
1.3. podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;

1.4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
2.

innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
2.1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
2.2. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa FV w terminie;
2.3. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w
jakim staną się administratorem danych;

Dane z innych źródeł
Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z
jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy
dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: realizacja wniosku),
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie
uzasadniony interes).

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie
w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy dane poza
EOG, znajduje się na stronie https://swiatlowodinwestycje.pl/ochrona-danych-osobowych (zakładka „Przekazywanie
danych”).

Przysługujące Państwu uprawnienia
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
1. sprostowanie (poprawienie) danych;
2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego
wniosku);
4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, wysyłając wniosek na adres: Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie
160, 02-326 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@s-i.pl.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji
pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego
uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa
danych oraz od celu ich przetwarzania.

Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego
lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby
wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby
ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną
nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa
danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje
Nasze dane kontaktowe: Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.: kontakt@s-i.pl
Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków
skorzystania z nich znajdują się na stronie https://swiatlowodinwestycje.pl/ochrona-danych-osobowych/

