
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
sp. z o.o. w Przemyślu  

37 – 700 Przemyśl, ul. Rokitniańska 4 
Sekretariat tel. 16 678 32 59 wew. 30 
Dział Sieci i Usług  tel. 16 678 24 64 wew.: 50, 51, 52 
Biuro Obsługi Klienta tel. 16 678 53 09 wew. 67   

email tsu@pwik.przemysl.pl 

 
Przemyśl, dnia …..…………………… 20…….. r. 

 

ZLECENIE 
wykonanie przyłącza/y   wod.-kan. 

 

1.  DANE ZLECENIODAWCY 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć) 

Pesel/Regon NIP 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

2.  DANE DO KORESPONDENCJI 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

E-mail Telefon 

3.  ADRES INWESTYCJI 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu 

Nr działki/obręb 

4.  ZAKRES ZLECENIA 

 
Wykonanie przyłącza wodociągowego * 
 

 
Wykonanie przyłącz kanalizacyjnego * 
 

 

        *właściwe zakreślić znakiem "X" 
 
       UWAGA:  PWiK po wizji w terenie każdorazowo przedstawi kalkulację kosztów realizacji   
  do zatwierdzenia Zleceniodawcy  

 
 
 
 
……………………………………..                                                                      ………………………………………… 
          Podpis Zleceniodawcy                                                                                            Podpis Osoby przyjmującej zlecenie 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PWiK sp. z o. o. w Przemyślu 

 

 

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. 

 

 

 

 Zapoznałem się z niniejszą informacją. 

 

 

 

…………….…………………………………. 

podpis Właściciela Danych Osobowych 

 

 
 


