ZLECENIE NA CZYSZCZENIE
(UDROŻNIENIE) KANALIZACJI

ZLECEDNIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Nazwa i adres Zleceniodawcy

Ulica, nr domu, nr lokalu

Miejscowość

NIP / PESEL

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

Niniejszym zlecam czyszczenie (udrożnienie) kanalizacji na mojej posesji położonej
przy ul. .......................................................... w ………………………………………………

Oświadczenie
Upoważnia się PGK Sp. z o.o. w Zamościu do wystawiania faktury VAT, bez naszego
podpisu.
Uwaga !
Szczegółową informację w powyższej sprawie można uzyskać w Dziale Sieci
Kanalizacyjnej – tel. 84 639 53 91

………………………………………………
(data, podpis Zleceniodawcy)

Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych

1. Zgodnie z art. 13 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), informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu (dalej: PGK Sp. z o.o. w Zamościu),
ul. Krucza 10,22-400 Zamość.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu: iod@pgk.zamosc.pl
2. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy jest niniejszy
wniosek (art. 6 ust. 1 lit. b), wystawienia i przechowywania faktur oraz innych
dokumentów księgowych oraz wykonywania obowiązków wynikających
z przepisów o archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Pani /Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
a. osobom upoważnionym przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu - pracownikom
i współpracownikom w celu realizacji wniosku,
b. podmiotom przetwarzającym - którym zostaną zlecone czynności wymagające
przetwarzania danych,
c. innym odbiorcom - np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym,
firmom windykacyjnym, którzy według obowiązujących przepisów mogą
żądać przekazania danych. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres
ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
5. Ma Pani /Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w
zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

