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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl
Zleceniodawca
(Imię i nazwisko /Nazwa firmy)

adres
telefon kontaktowy

□

odbiorca

NIP

usług1

□

osoba ubiegająca się o

przyłączenie2

□

inny3

ZLECENIE ODBIORU
□
□
□

próby ciśnieniowej sieci wodociągowej
dezynfekcji sieci wodociągowej
płukania sieci wodociągowej

□

próby szczelności sieci kanalizacyjnej

Dane obiektu (adres) :

Oświadczam, że:




zapoznałem się z „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonym uchwałą Rady miejskiej w Przemyślu nr
43/2006 z dnia 30.03.2006 roku oraz akceptuję jego treść;
zapoznałem się z obowiązującym „Cennikiem usług świadczonych przez Dział Techniczny PWiK sp. z o.o. w Przemyślu” oraz akceptuję
jego treść;
upoważniam Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy

Niniejsze zlecenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty za wykonaną usługę zgodnie z Cennikiem usług świadczonych przez Dział
Techniczny PWiK sp. z o.o. w Przemyślu zatwierdzonym uchwałą Zarządu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu nr 34/2015 z dnia 28.04.2015r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu niniejszym informuje, że:
1. administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu (ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl, tel.
16 678 32 59, e-mail: sekretariat@pwik.przemysl.pl; kontakt z IOD: tel. 16 678 32 59 w. 38, e-mail: kadry@pwik.przemysl.pl);
2. celem przetwarzania podanych danych jest wykonanie zleconej usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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; DZ. U. UE. L. 2016. 119. 1) ;
3. podane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym w celu wykonania usługi, poza tym nie zostaną przekazane innym
osobom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4.właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu treści podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia,
a także, że posiada prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
5.właściciel danych osobowych posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6.podanie danych jest wymogiem umownym, koniecznym dla jej zawarcia i/lub wykonania usługi. Odmowa podania danych osobowych
będzie skutkować odmową wykonania usługi;
7.podane dane nie są profilowane.

…………………………………………..
(podpis Zleceniodawcy)
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Objaśnienia:
1. Odbiorca usług – każdy (osoba lub podmiot), kto korzysta z usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z PWiK sp. z o.o. w Przemyślu.
2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie – każdy (osoba lub podmiot), kto po przyłączeniu przedmiotowej nieruchomości do sieci zawrze z PWiK sp. z o.o. w Przemyślu umowę o
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków.
3. Inny (osoba lub podmiot inny niż odbiorca usług i osoba ubiegająca się o przyłączenie) - każdy, kto nie jest i nie będzie związany z PWiK sp. z o.o. w Przemyślu umową o zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków.

□

właściwe zaznaczyć krzyżykiem

