ZLECENIE ODBIORU
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
ZLECEDNIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

imię i nazwisko / pełna nazwa

adres zamieszkania / siedziba

PESEL / NIP

kontakt telefoniczny

NIP 922 000 57 60
BDO 000001537
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu
ul. Krucza 10
22-400 Zamość

Zleceniodawca zleca usługę odbioru nieczystości ciekłych:
(przybliżona ilość …….......... m3) w dniu .................................................
Uzgodnienia dotyczące wykonania usługi:
1. Osoba wyznaczona przez Zleceniodawcę do kontaktu ws. zlecenia:
……………………………………………………………………………………………….
2. Usługę odbioru nieczystości ciekłych należy wykonać (podać lokalizację):
………………………………………………………………………………………………..
3. Numer telefonu do kontaktu ws. zlecenia …………………………………………..
4. Zleceniobiorca wykona usługę odbioru (czyli opróżnienie zbiornika bezodpływowego
i transportu) oraz zagospodarowania odebranych nieczystości ciekłych.
5. Całkowity koszt usługi zależy od ilości (m3) odebranych nieczystości ciekłych zgodnie
z obowiązującym Cennikiem Zleceniobiorcy.
6. Należność za wykonaną usługę Zleceniodawca ureguluje na podstawie faktury
wystawionej przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do
wystawienia faktury bez swojego podpisu.
………………………………………….…………….
podpis Zleceniodawcy / pieczątka Firmy

Data wpłynięcia zlecenia do BOK

Podpis pracownika BOK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Dostawcy jest przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w związku
z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z powierzeniem
przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele,
podmioty świadczące usługi projektowe, budowlane, techniczne i informatyczne).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także
po jej zakończeniu w celu ew. windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym
z obowiązującymi przepisami.
5. Dostawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
6. Dane osobowe Dostawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
7. Podanie danych osobowych przez Dostawcę jest dobrowolne, jednakże
w celu zawarcia i realizacji umowy – niezbędne.

