……………………………., dnia………………………….
Zleceniodawca
……………………………............................
Imię i nazwisko, nazwa firmy
……………………………...........................
Adres, kod pocztowy
……………………………............................
NIP, REGON

Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Kanalizacyjne
,,Płonia” Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

……………………………............................
Telefon kontaktowy

Zlecenie na wykonanie usługi dotyczącej wodomierza.

Rodzaj usługi fakturowanej po jej wykonaniu lub po dokonaniu przedpłaty w kasie PWK (proszę zaznaczyć
właściwy kwadrat):
□ zlecam wymianę i plombowanie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej; 100 zł brutto
□ zlecam odbiór i plombowanie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej; 50 zł brutto

Usługi zlecane przez Klienta wykonywane są na podstawie podpisanego zlecenia, określającego zobowiązania obu
Stron. Umowy mogą być rozwiązane za pisemnym porozumieniem obu Stron.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedstawioną poniżej Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych
osobowych.

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz celach związanych z działaniami
statutowymi Administratora danych, w tym rachunkowych, ewidencyjnych, archiwalnych.
Administratorem danych jest PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku (74-320) przy ul Fabrycznej 5. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod email: biuro@pwkplonia.pl lub zadzwoń pod numer tel. 95 746 2100.
Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, zewnętrza obsługa informatyczna, zewnętrza obsługa prawnicza oraz organy
administracji publicznej.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5’ciu lat (dane służące do realizacji umowy w zakresie
ewidencyjnym) oraz 10-ciu lat (informacje rozliczeniowe) od dnia wygaśnięcia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy lub uzyskania informacji o które osoba składa wniosek. Niepodanie tych danych
uniemożliwi zawarcie umowy lub uzyskanie informacji o które osoba składa wniosek.

…………………….…………...…

………………………………….…

(Czytelny podpis przyjmującego zlecenie)

(Czytelny podpis Zleceniodawcy)

