
DATA ZLECENIA: …................................ 

DANE ZLECAJACEGO 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy* …...............................................................................................................................

Adres: …..........................................................................................................................................................................

PESEL/NIP*: …......................................................................... nr telefonu: ................................................................

Zlecam ZWiK Sp. z o.o. wykonanie usługi polegającej na  …....................................................................... 

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

Miejsce wykonania usługi …........................................................................................................................................... 

Przyjmuję do wiadomości, że odpłatność za wykonanie usługi kalkulowana jest w oparciu o obowiązujący cennik usług ZWiK Sp. z o.o.
w Myszkowie ( w tym stawka r-g brygady 322,04 zł brutto, m-g pracy koparki  105,08 zł brutto oraz faktyczną ilość i cenę zabudowanych
materiałów powiększone o 5 % narzut kosztów zakupów i 23% VAT)

Obowiązujący cennik dostępny w siedzibie ZWiK Sp.  z o.o. lub stronie internetowej:  www.zwik-myszkow.pl,  Należność zobowiązuję się
uregulować w terminie wskazanym na fakturze tj. 14 dni od daty jej wystawienia.

Uzgodniony termin wykonania zlecenia: …....................................................................................................................

Uwagi przed przystąpieniem do wykonania zlecenia : ...................................................................................................

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

Po stronie Zleceniodawcy leży obowiązek wskazania istniejącego uzbrojenia terenu w miejscu wykonywania zleconych prac. ZWiK
Sp. z o.o.  nie  ponosi  odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe na nie zinwentaryzowanym podziemnym uzbrojeniu
terenu. 

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z informacją na temat wykorzystania jego danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13. ogólnego
rozporządzenia o  ochronie  danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz.  Urz.  UE L 119  z  04.05.2016) znajdującego się  poniżej
dostępnego  również  na  stronie  internetowej  Zakładu  pod  adresem  www.zwik-myszkow.pl  oraz  w  jego  siedzibie  przy  ul.  Okrzei  140
w Myszkowie.
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka   z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 42-300 Myszków przy ul. Okrzei 140, tel:034/313-20-11;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pisząc na adres Zakładu lub e-mail: bok@zwik-myszkow.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej usługi – podst. prawna art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych w oparciu o przepisy obowiązującego prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy lub realizacji  usługi natomiast po tym okresie w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
6. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niemożliwa przygotowanie umowy, a zatem również jej późniejszą realizację związaną ze świadczeniem usługi;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  realizacji  usługi  zgodnie z  art.6  ust.1  lit.a  w/w
rozporządzenia.

…..................................................                                                          .…..................................................  
       (czytelny podpis zleceniodawcy)                                                                                                       (podpis pracownika ZWIK przyjmującego zlecenie)

W opisie należy uwzględnić - CZAS PRACY BRYGADY, ILOŚĆ I RODZAJ UŻYTYCH MATERIAŁÓW ,CZAS PRACY WYKORZYSTANYCH MASZYN 

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

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

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

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

                                                                                                                     …...................................................................
                                                                                                                       (podpis pracownika ZWIK) 

Potwierdzam wykonanie przez brygadę ZWiK Myszków czynności będących przedmiotem niniejszego zlecenia

 data: ….................................                        podpis zleceniodawcy: …........................................................

*) zaznaczyć odpowiednie

S/056/19
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
tel: 034/313-20-11, e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl, www.zwik-myszkow.pl

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI


