Zlecenie nr DI.IV/R…………………………………………….

ZLECENIE
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o. o.
ul. Mariańska 2
46 – 100 Namysłów
Imię i nazwisko / nazwa firmy:

NIP (dot. firm)

Numer telefonu:

Adres:

Zlecam Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza:
 wodociągowego / kanalizacyjnego;*
do działki nr ………………….. / budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr …….…….…….
w miejscowości ……………………………………..………… gmina ……………………………….
 przyłącze wodociągowe o średnicy Ø …………… i długości L= ………………………….
 przyłącze kanalizacyjne o średnicy Ø …………… i długości L= ………………………….
 studnia kanalizacyjne o średnicy Ø ………………; ………………. szt.
 studnia wodomierzowa o średnicy Ø …………….; ………….…… szt.
 obsługa geodezyjna po stronie zleceniodawcy / zleceniobiorcy*.
Wartość usługi ……………………….. netto, ……………..………… brutto.
Zawarta stała umowa na świadczenie usług:
TAK
NIE
Nieuregulowane płatności:
TAK
NIE
Zaliczkę w wysokości ………………………….. zł brutto należy wpłacić na rachunek bankowy
ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy 96 8890 0001 0028 4093 2000 0001.

……………………..…………………….
(podpis zleceniodawcy)
Należy zaznaczyć wybrany obszar

* Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
(dalej jako „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 33145, NIP: 752-13-28-416, REGON: 531622986, dalej jako „Administrator”;
2) dane osobowe wskazane we wniosku/zleceniu przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana/Państwa dobrowolnej
zgody w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej;
4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania,
jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych;
5) Administrator przetwarza także dane pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych (KRS, CEIDG, Urząd
Statystyczny, etc.);
6) dane, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy
realizacji celu, dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom;
7) posiada/ją Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Z powyższych uprawnień można skorzystać, przesyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres pocztowy
Administratora: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100
Namysłów lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@ekowod.net
8) ma/ją Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna/ją Pani/Pan/Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych
dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów opisanych
powyżej;
10) Pani/Pana/Państwa dane będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania;
11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam/y, iż wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 33145, NIP: 752-13-28-416, REGON: 531622986,
moich/naszych danych osobowych w celach przedstawionych mi w ww. klauzuli informacyjnej. Powyższa zgoda
została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

…………………………………………………………
(data i podpis udzielającego zgody)

