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
INSPEKCJI TELEWIZYJNEJ KANALIZACJI
Zlecamy wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej na terenie posesji (zakładu)
przy ul. ………………………………..…… nr ………………. w ……………………..……..
Należność uregulujemy po otrzymaniu faktury VAT w terminie zapłaty wynikającym
z faktury w formie przelewu lub gotówką w kasie Przedsiębiorstwa.
Nr NIP ………………………………………..……
Kontakt telefoniczny ………………………...…….
Fakturę należy wysłać na adres:
………………………………...…..………………

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

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

Skład brygady

Praca [min]

Jazda [min]

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

Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej

godzina pracy
460,00 zł

Ceny netto
godzina przejazdu

VAT
%

290,00 zł

23

………………….………………..
potwierdzenie wykonania usługi
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 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) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie,
możliwy jest pod numerem tel. nr 34/37-73 -115 lub adresem email: iod@pwik.czest.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
b) podmioty, którym Przedsiębiorstwo powierzyło przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów,
c) podmioty świadczące usługi doradczo – kontrolne w zakresie gospodarki ściekowej, Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
d) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa
oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej administratora.
6) w zakresie własnych danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne
z rzeczywistością,
c) usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f)
przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania wnioskowanej usługi, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora może skutkować odmową jej realizacji.

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