ZLECENIE
AQUA-Sopot Sp. z o.o.
ul. Polna 66-68
81-740 Sopot
NIP: 5851435137
tel. 58 551 35 07

Nr U/………….../20….
………………………………………………………
Miejsce wykonania usługi:
(ulica, nr domu, nr działki ewidencyjnej)

DANE ZLECENIODAWCY

Data przyjęcia

DANE KONTAKTOWE

(dane do wystawienia faktury)

……………………
Numer Odbiorcy Usług

……………………
Nazwa Zleceniodawcy

……………………
…………………….
Adres Zleceniodawcy

……………………..
……………………..
…………………….
…………………….
Adres e-mail

……………….……
Telefon kontaktowy

NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ lub

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(os. fizyczne)
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury pocztą elektroniczną na wskazany powyżej adres

□ TAK □ NIE *

ZLECAM WYKONANIE (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat/y; nr oznacza pozycję wg cennika):
WODOMIERZE:

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

□

□
□

□

1.1. Demontaż wodomierza i zaślepienie
gniazda wodomierzowego
1.2. Montaż i plombowanie wodomierza –
uczynnienie po zawarciu nowej umowy

□ 2.2 Montaż i plombowanie wodomierza windykacja należności

□
□
□
□
□

3.1 Wymiana uszkodzonego wodomierza
głównego (powstała z winy odbiorcy) od DN20
– DN40
3.2 Wymiana uszkodzonego wodomierza
głównego (powstała z winy odbiorcy) powyżej
DN40 (indywidualna wycena)

□
□
□

1.1. Wyłączenie przyłącza wodociągowego
1.2. Ponowne nawodnienie przyłącza
wodociągowego
2.1. Odcięcie wody poprzez zamknięcie na
zasuwce domowej - windykacja należności
2.2. Przywrócenie dostawy wody (otwarcie
zasuwy na przyłączu)- windykacja
należności
3.

Trwałe odcięcie i ponowne uczynnienie
przyłącza wodociągowego (wycena
indywidualna)

4. Plombowanie jednego wodomierza głównego
5. Odbiór i plombowanie wodomierza
rejestrującego ilość wody bezpowrotnie
zużytej
6. Ponowne plombowanie wodomierza
rejestrującego ilość wody bezpowrotnie
zużytej
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SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

SIEĆ WODOCIĄGOWA

□ 1.1 Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni

□

rewizyjnej

□ 1.2 Uczynnienie przyłącza kanalizacyjnego w studni

1. Tymczasowe wyłączenie i ponowne
nawodnienie sieci wodociągowej
( indywidualna wycena)

rewizyjnej

□ 1.3 Usunięcie zatoru w przykanaliku sanitarnym
DODATKOWE UWAGI

HYDRANTY

□ 1. Pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych

Załączniki:

1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
4……………………………….
Do kontaktu i potwierdzenia wykonania zlecenia
upoważniam:……………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się z aktualnie obowiązującym cennikiem usług i zobowiązuję się do
uregulowania należności za usługę w terminie wskazanym na fakturze VAT.
UWAGA: Cena ustalona wg indywidualnej kalkulacji : przed wykonaniem usługi Zleceniodawca
otrzyma od Spółki szacunkową kalkulację kosztów jej wykonania. Po potwierdzeniu szacunkowego
kosztu przez Zleceniodawcę, nastąpi realizacja usługi.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dołączoną do Zlecenia

………………………….…………………..…………..
(podpis , pieczęć płatnika faktury)
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zlecenia
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUA-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81740), ul. Polna 66-68, e-mail: aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl, tel. (58) 555 49 20, zwana dalej:
„Administratorem”.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem
powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony
danych drogą elektroniczną: iod@aqua-sopot.com.pl lub telefonicznie: (58) 555 49 20.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Realizacji zlecenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy.
b) Ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń, stanowiących prawnie
uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres realizacji zlecenia oraz przez okres
konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa,
lub inne ważne względy interesu publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty którym na podstawie umowy
powierzono przetwarzanie danych osobowych, m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne na
rzecz Administratora oraz podmioty świadczące obsługę prawną na rzecz Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi
realizację zlecenia.
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