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 sprawdzenie wskazań wodomierza
Zgodnie z warunkami zawartej umowy nr ………..……….. z dnia ………………………..
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, proszę o przeprowadzenie kontroli
prawidłowości wskazań wodomierza o numerze ……………………………, zamontowanego
na

przyłączu

wodociągowym

do

nieruchomości

położonej

w

Oławie

przy

ul. ………………………………… nr ………….. .
W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdzi zgłoszonej
przeze

mnie

niesprawności

wodomierza,

zobowiązuję

się

do

pokrycia

wszelkich

kosztów przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego (w tym kosztów dojazdu, demontażu
i montażu wodomierza, przesłania wodomierza do sprawdzenia, kosztów ekspertyzy), zgodnie
z wyceną ZWiK Sp. z o.o. w Oławie w kwocie ……………….zł netto. Wpłaty za wykonanie
usługi dokonam w przelewem na konto ZWiK Sp. z o.o. w terminie oznaczonym na fakturze.

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

1

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

UWAGA:
(1) PESEL podają osoby prywatne, NIP – zakłady i instytucje
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