Dane zlecającego, adres (pieczątka)

Częstochowa, dnia ……...……….r.

…………………….………………………...
……………………………………..………..
…………………………………….….……..

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO
SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASKROWSKA 14/20 42-202
CZĘSTOCHOWA

ZLECENIE
PRZECZYSZCZENIA (UDROŻNIENIA) KANALIZACJI
Zlecamy przeczyszczenie (udrożnienie) kanalizacji sanitarnej na terenie posesji (zakładu) przy
ul. ………………………………..…… nr ………………. w …………………………...……..
Należność uregulujemy w formie przelewu po otrzymaniu faktury VAT w terminie zapłaty
wynikającym z faktury.
Nr NIP ………………………………………..……
Kontakt telefoniczny ………………………...…….
Fakturę należy wysłać na adres:
………………………………...…..………………

……………………………………..……
podpis, pieczątka zleceniodawcy
(osoby upoważnionej do wyst. zlecenia)

…………………………………………………...
……………………………………………………

Skład brygady

Usługa [min]

Osad [Mg]

1.
2.
3.
Potwierdzenie wykonania usługi dnia ………………… od godz. ………. do godz. …………
CENNIK USŁUG SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM
Rodzaj usługi
1

Czyszczenie kanalizacji
sam. specjalistycznym

Cena netto
za godzinę usługi

Vat
%

400,00 zł

8

………………….………………..
potwierdzenie wykonania usługi
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 zwane w skrócie RODO) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20;
2. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, Umowy o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z ogólnymi warunkami umowy, oraz podmiotom współpracującym z Przedsiębiorstwem
Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie obsługującym systemy informatyczne oraz realizującym inne zlecone usługi,
zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami powierzenia danych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnej sprawy oraz do celów archiwalnych; dane przechowywane
będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
dostępnego na stronie internetowej administratora: www.pwik.czest.pl;
7. w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
− dostępu do treści swoich danych osobowych,
− sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne
z rzeczywistością,
− usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
− wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
− prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
− przenoszenia danych;
Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno
od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane
osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie
będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (organ nadzorczy-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2);
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji wniosku;
10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22
rozporządzenia RODO.

……………………………………..……
podpis, pieczątka zleceniodawcy
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