Głuchołazy, dnia. …………………..........

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

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

„Wodociągi” Spółka z o.o.

……………………………………......................

ul. Reymonta 12

……………………………………......................

48-340 Głuchołazy
ZLECENIE

Zlecam wykonanie usługi wywozu ze zbiornika bezodpływowego ścieków o charakterze bytowo-gospodarczym.
Adres pod którym ma zostać wykonana usługa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, że Zlecenie nie obejmuje wywozu:
- ścieków pochodzących z działalności produkcyjnej,
- osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozpuszczalników, kwasów, odczynników, farb i innych substancji chemicznych,
- substancji zawierających metale ciężkie,
- odpadów ropopochodnych, tłuszczy i innych osadów.
2. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością na której usytuowany jest zbiornik bezodpływowy,
na podstawie prawa własności lub wieczystego użytkowania, albo umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub użytkowania.
3. Zobowiązuję się do dokonania zapłaty za wykonaną usługę według cennika aktualnie stosowanego przez spółkę
„Wodociągi”, w terminie 14 daty od daty otrzymania faktury (po tym terminie naliczane będą odsetki w wysokości
ustawowej).
Podaję dane identyfikacyjne płatnika:

1. Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
3. NIP: ………………………………………………………………………
4. Regon: ………………………………………………………………….
5. Telefon kontaktowy: .............................................
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem
danych jest spółka „Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Reymonta 12. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych
osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych są dostępne w zakładce kontakt na stronie
www.wodgluch.pl oraz pod adresem iod@wodgluch.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być ujawniane wykonawcom wyłącznie w zakresie
usług świadczonych dla administratora danych. Dane będą przechowywane przez okres do 7 lat od złożenia zlecenia. Przysługuje Państwu
prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania zlecenia.

Jako Zleceniodawca oświadczam, że podane dane są prawdziwe,
co potwierdzam własnoręcznym podpisem

………………………………………………………………………………......
Po podpisaniu Zlecenia przez Zleceniodawcę spółka „Wodociągi” umożliwia odbiór ścieków na podstawie zleceń telefonicznych, składanych
z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin.
Zlecenia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, pod numer telefonu 77 439 19 32 lub 77 439 29 32 w.
18. Zlecenie telefoniczne powinno zawierać planowany termin realizacji usługi, określenie szacunkowej ilości odbieranych ścieków, telefon
kontaktowy Zleceniodawcy oraz inne istotne dla wykonania usługi informacje.
Zleceniobiorca zastrzega możliwość opóźnień w realizacji zlecenia z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub konieczność pilnego
wykonania własnych prac eksploatacyjnych.

