AQUA CEDRY SP.ZO.O.
UL.OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 7
83-020 CEDRY WIELKIE
Tel. 690 488 573
bok@aqua-cedry.eu

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI
( Wodomierze )
ZLECAJĄCY

WYKONAWCA:

…............................................................................................................

AQUA CEDRY Sp. z o.o.

(dane wnioskodawcy)

83-020 Cedry Wielkie

…............................................................................................................

ul. Osadników Wojskowych 7

…...........................................................................................................
(adres korespondencyjny)

NIP: 604-021-67-78

…..........................................................................................................
(tel. kontaktowy)
….........................................................................................................
(e-mail)\

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY
…............................................................................................................
(nazwa firmy / imię nazwisko )
…............................................................................................................

…...........................................................................................................
(adres)
…..........................................................................................................
(nip)
….........................................................................................................
( tel. kontaktowy )

Zakres wykonanych prac w ramach usługi*:
⃝ Odbiór nowego wodomierza dodatkowego (wody bezpowrotnie zużytej)
⃝ Plombowanie wodomierza głównego/dodatkowego
⃝Wymiana wodomierza dodatkowego (wody bezpowrotnie zużytej) na instalacji wewnętrznej (bez wymiany armatury itp..)
⃝ Wymiana wodomierza uszkodzonego mechanicznie lub z uwagi na niedostateczne zabezpieczenia miejsca lokalizacji
Wartość szacunkowa zlecenia**....................(słownie : …...................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................)

Oświadczam, że posiadam upoważnienie mojej firmy do zamówienia/zlecenia w/w usługi
( Nie dotyczy osób fizycznych)
* zaznaczyć właściwe
** dokładna wartość zlecenia określona jest na fakturze.

…............................................
podpis zleceniodawcy

…............................................
(podpis wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie usługi …..........................................................................................................................................
(data, podpis)

Uwagi:
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwane dalej RODO:
1. Administratorem danych osobowych jest ....
2. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są przez Administratora wyłącznie:
a. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia zlecenia oraz jego realizacji na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO,
b. W CELU WYKONANIA OKREŚLONYCH PRAWNIE OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH DLA DOBRA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI
wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.
2028), a także związanych z rozpatrywaniem reklamacji Zleceniodawcy,
c. w pozostałych celach związanych z prowadzona działalnością gospodarczą Administratora.
3. Podanie adresu e - mail i numeru telefonu jest dobrowolne. Ich podanie ułatwi Administratorowi kontakt ze Zleceniodawcą w celu realizacji usługi.
Przedmiotowe dane nie będą wykorzystywane w innych celach, niż realizacja zlecenia. Zgoda na przetwarzanie adresu e - mail oraz numeru telefonu
może być w każdej chwili wycofana poprzez złożenie pisemnego wniosku do Administratora.
4. Podanie pozostałych danych osobowych wskazanych w zleceniu jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zlecenia i weryfikacji tożsamości
Zleceniodawcy.
5. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
6. Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Zleceniodawca może skorzystać ze wskazanych uprawnień za pośrednictwem korespondencji e - mail lub w biurze Aqua Cedry Sp. z
o.o.
7. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Administrator może przekazać dane osobowe Zleceniodawcy innym podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Administratora,
które są niezbędne do realizacji umowy ze Zleceniodawcą.
[ ]Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną AQUA CEDRY SP. z o.o.
[ ]Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ,,AQUA CEDRY” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 CEDRY WIELKIE moich danych
osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, Nr działki- nr. Kw, i adres e-mail w celu: realizacji niniejszego
wniosku/zlecenia lub usługi Przedsiębiorstwa, w tym również po zakończeniu realizacji wniosku/zlecenia lub postępowania realizującego usługę.
[ ]Wyrażam zgodę/ [ ]Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną/telefoniczną informacji i zawiadomień o charakterze obsługowym.
Administratorem zebranych danych osobowych jest ,,AQUA CEDRY” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 CEDRY WIELKIE

….............................................................................
(podpis wnioskodawcy)

NIP: 6040216778 / REGON: 385301186 /BDO:000358438 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 29 726 000 zł

AQUA CEDRY sp. z o.o. z siedzibą w Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000839930

