ZLECENIODAWCA

Oława, dnia ...................................

........................................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy
.......................................................................................
PESEL / NIP(1)
.......................................................................................
adres zamieszkania / siedziba - ulica, nr
......................................................................................
kod – miejscowość
......................................................................................
nr telefonu kontaktowego

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie
ul. 3 Maja 30
55 – 200 Oława
ZLECENIE
na wykonanie badania wody/ścieków

Zwracam się z prośbą o wykonanie przez Laboratorium Wodno – Ściekowe
ZWiK Sp. z o.o. w Oławie analizy*:
fizykochemicznej /

mikrobiologicznej, próbki

wody /

ścieków.

Cel wykonania badania*:
odbiór sieci lub budynku,
dla potrzeb Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej,
na potrzeby własne,
inne (jakie) ……………………………………………………………………………………….
Informacje dodatkowe dotyczące rodzaju badanej wod*:
woda z sieci wodociągowej,
woda z ujęcia własnego (studnia przydomowa),
Miejsce pobrania próbki: .……..…………………………………………………………………..…..
(podać dokładny adres punktu pobrania, miejsce lokalizacji zaworu/studni)

……………………………………………………………………………………………………………
W sprawach zlecenia proszę kontaktować się z: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………....
(imię i nazwisko, tel.)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na poniesienie kosztów wykonania usługi zgodnej
z przeprowadzonym przeglądem zlecenia i zobowiązuję się do dokonania płatności za nią
w terminie określonym w fakturze.
Fakturę za dokonane czynności proszę wystawić na*:
wnioskodawcę,
pełnomocnika - wg. danych umieszczonych na pełnomocnictwie.

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

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZWiK Sp. z o.o. w Oławie. Dane będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w celu realizacji niniejszego wniosku.
2. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych
w powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia.

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

* należy wstawić X w odpowiednie pole
UWAGA:
(1) PESEL podają osoby prywatne, NIP – zakłady i instytucje
Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

