46-250 Wołczyn, ul. Traugutta 1
tel./fax (077) 4188502
NIP 7511661048
email: biuro@wodociagiwolczyn.pl
BS Wołczyn 88 8876 0009 0000 3030 2000 0001
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 000203370
Wysokość kapitału zakładowego – 5.492.500.00 zł

………………………………………………………….
(Nazwa lub imię i nazwisko zleceniodawcy)

………………………………………………………….
(Adres siedziby lub zamieszkania)

……………………………

…………………………….

(NIP – w przypadku firm)

(nr telefonu)

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI NR ………………………
Wnioskuję o wykonanie usługi w zakresie:








Wykonania przyłącza kanalizacyjnego
Wykonania przyłącza wodociągowego
Czyszczenia kanalizacji
Wywozu nieczystości płynnych
Wynajmu sprzętu
Inna usługa:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Miejsce wykonania usługi……………………………………………………………………………
Należność (naliczoną w oparciu o obowiązujący cennik na usługi świadczone przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie) za wykonaną usługę zostanie uregulowana po
otrzymaniu faktury przelewem na konto Spółki prowadzone przez Bank Spółdzielczy Wołczyn nr
88 8876 0009 0000 3030 2000 0001 lub gotówką w kasie Zakładu.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest „ZWiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, przy ulicy Traugutta 1, 46-250
Wołczyn.
2. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Traugutta 1,
46-250 Wołczyn, mailowo na adres: biuro@wodociagiwolczyn.pl, telefonicznie pod numerem 77 4188 458 lub z powołanym
inspektorem ochrony danych iod@wodociagiwolczyn.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenia
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez:
a) osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania,
b) osoby upoważnione przez ZWiK Sp. z o.o. – pracownicy, bądź współpracownicy upoważnieni do przetwarzania
danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku,
c) podmioty działające na rzecz Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Odbiorcy usług mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Odbiorcy usług mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
……………………………………….
(Data)

………..…..……………………………………………………
(Czytelny podpis osoby upoważnionej ze strony zleceniodawcy)

Obmiar robót, wykonanej usługi
Lp.

Rodzaj robót, usługi, nazwa oraz wyliczenie
szczegółowe

Jednostka

Uwagi

Sporządził:

.
…………………………….

