ZLECENIODAWCA

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

............................................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy
.............................................................................................
adres zamieszkania / korespondencji / siedziba - ulica, nr
..............................................................................................
kod – miejscowość
.............................................................................................
nr telefonu kontaktowego
…………………………………..……………………………….
adres e-mail

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie
ul. 3 Maja 30
55 – 200 Oława

ZLECENIE
na wykonanie przyłącza*

kompleksowe

według projektu inwestora

Zlecam wykonanie przyłącza*:
wodociągowego
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej
do nieruchomości zlokalizowanej w ………………………… przy ul. ……………………………..
nr …………………………….., dz. nr ……………… Arkusz mapy………………………………
Na podstawie sporządzonej wyceny nr…………………………..…z dnia ………………………
UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zleceniodawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia
o zakończeniu przez ZWiK robót wykonanych na podstawie niniejszego zlecenia, zgłosić się do siedziby
ZWiK Sp. z o. o. w Oławie, ul. 3 Maja 30 (BOK, I piętro), celem dokonania odbioru robót i podpisania
protokołu odbioru robót budowlanych. O zakończeniu robót budowlanych Zleceniodawca zostanie
powiadomiony SMS lub e-mailem na podane wyżej numer tel. i adres e-mail. Nie zgłoszenie się przez
Zleceniodawcę w siedzibie ZWiK w podanym powyżej terminie, nie będzie stanowić przeszkody
w przeprowadzeniu odbioru robót objętych niniejszym zleceniem. W powyższym przypadku ZWiK,
jako Wykonawca, dokona jednostronnego odbioru robót. W przypadku wyniku pozytywnego odbioru,
nie zawierającego żadnych uwag, protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury
końcowej. Faktura końcowa zostanie przesłana na podany przez Zleceniodawcę adres, o czym zostanie
on powiadomiony stosownym SMS – em lub e-mailem, na podany przez siebie nr tel. lub adres e-mail.
Przyjęcie przez Zleceniodawcę wszystkich powyższych zobowiązań zostaje przez Zleceniodawcę
potwierdzone własnoręcznym podpisem na niniejszym zleceniu. Akceptacja przez Zleceniodawcę
powyższych zobowiązań jest warunkiem realizacji przez ZWiK Sp. z o. o. w Oławie niniejszego zlecenia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie,
ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS
0000136724, NIP 912-17-48-498, kapitał zakładowy 48 621 000,00 zł.
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
b) w celu wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia
roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
celów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie,
d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Państwa zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania
umowy w celu wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny
z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym
sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Państwo zgody. Macie Państwo
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza
przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) ( Dz.Urz.UE L 119 04.05.2016 r., str. 1).
Odbiorcą danych będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie
z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
( Dz.U. 2016 r. poz.922 z póź. zm.)

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

Załączniki:
1. Oświadczenie lub dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
na cele budowlane.
2. Kopia wyceny wykonania przyłącza.
3. Kopia projektu budowlanego (jeżeli dotyczy).
4. Uprawomocnione zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę
(jeżeli dotyczy).
* należy wstawić X w odpowiednie pole

