
Karta zgłoszenia uczestnictwa w zamkniętej Liście Dyskusyjnej  

Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę wysłać  
e-mailem: admin@forum-wodociagi.pl lub faxem 0614262951 

 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w następujących działach tematycznych listy 

dyskusyjnej:  

Lp Działy tematyczne listy dyskusyjnej  

 

1 

 

Wodociągi - stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe 

Zakres:  technologia, urządzenia, materiały itp. 
TAK NIE 

2 

Kanalizacja - oczyszczalnie ścieków, przepompownie i sieci 

kanalizacyjne 

Zakres:  technologia, urządzenia, materiały itp. 

TAK NIE 

3 

Zarządzanie firmami wod-kan 

Zakres: administracja, ustalanie opłat, aspekty prawne działalności 

przedsiębiorstwa itp. 

TAK NIE 

 

Zamknięta Lista Dyskusyjna przeznaczona jest tylko do pracowników przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych, wydzielonych jednostek lub referatów 

ds. wodociągów i kanalizacji Urzędów Miejsko-Gminnych oraz Urzędów Gmin  oraz 
przedstawicieli środowisk naukowych znanych dalej Użytkownikami. 

 
Użytkownik może uczestniczyć w dowolnej liczbie 1, 2 lub 3 działów tematycznych 

Uczestnictwo w liście dyskusyjnej jest całkowicie bezpłatne. 

Imię i nazwisko:  ................................................................................................. 

e-mail (do korespondencji z listą) :  ....................................................................... 

Tytuł i stopień zawodowy lub naukowy :  ................................................................ 

Nazwa i adres zakładu pracy :  .............................................................................. 

 ......................................................................................................................... 

Nr telefonu : (0-.........)  .............................              Fax:........................ 

Szczegółowe zasady uczestnictwa oraz Regulamin korzystania z zamkniętej Listy Dyskusyjnej 

znajdują się na stronie: www.forum-wodociagi.pl w dziale Lista Dyskusyjna 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z 

uczestnictwem w Liście Dyskusyjnej. Dane podaję dobrowolne. Zezwalam na przechowywanie 

moich danych osobowych do czasu otrzymania żądania usunięcia danych. Przyjąłem/ęłam do 

wiadomości, iż przetwarzający gwarantuje mi spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, m.in. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia  danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania  danych osobowych oraz iż mam prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego.  

Szczegółowa polityka RODO na  listach dyskusyjnych  jest umieszczona na stronie www.forum-

wodociagi.pl w dziale „zasady uczestnictwa w listach dyskusyjnych” 

Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem korzystania z zamkniętej 

Listy Dyskusyjnej oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów. 

 Podpis                    Pieczątka zakładowa 

 zgłaszającego 

........................., dnia .............        ..................            .................................... 
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