OK-02-07

Zlecenie wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza wody
Żory, dnia ..........................

..............................................................................
Imię i Nazwisko

..............................................................................
kod – Miejscowość
adres.....................................................................
tel. .......................................................................
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10
44-240 Żory

Zlecam wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego do
nieruchomości położonej w Żorach przy ul. ..................................................... – dz. nr:
......................................................................................................................................................
polegającego na1:
 wykonaniu pierwszego metra przyłącza
 wykonaniu kolejnego metra przyłącza
 zabudowaniu studni wodomierzowej z/bez kosztem studni
Inne prace:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Należność za wykonane roboty ureguluję w ciągu 14-stu dni od daty otrzymania faktury.
Upoważniam Przedsiębiorstwo do wystawienia faktury VAT bez mojego potwierdzenia odbioru.

.............................................
Nr dowodu tożsamości

.............................................
Wydany przez; dnia

.............................................
podpis

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory informuje, że jest
administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/zleceniem.
PWiK Żory Sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pwik.zory.pl
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Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Żory Sp. z o.o.. w zakresie i celu:

niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/zlecenia,

wykonania przez PWiK Żory Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,

zawarcia i wykonania umowy , a także podjęcia
przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań przed zawarciem
umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań
związanych z przedmiotem wniosku.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem:
www.pwikzory.com.pl/klauzula/
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