Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

ZLECENIE
NA WYKONANIE CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA SIECI
KANALIZACYJNEJ / INSPEKCJI KAMERĄ TELEWIZYJNĄ
RUROCIĄGÓW KANALIZACYJNYCH / CIEPŁOWNICZYCH /
WENTYLACYJNYCH / GAZOWNICZYCH

DANE ZLECENIODAWCY
Imię i Nazwisko
Pełna nazwa firmy zgodna z KRS lub CEIDG:
PESEL (osoba fizyczna) / NIP (firma):
Ulica nr domu / lokalu:
Kod pocztowy i miejscowość:
Adres korespondencyjny:
Telefon kontaktowy:
e-mail:
*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
-

-

-

-

-

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ul. Powstańców 13,
dane osobowe są niezbędne do realizacji udzielonego zlecenia i będą przetwarzane w celu
wykonania usług kanalizacyjnych na podstawie art. 6. 1. b) RODO,
podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów
powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.,
podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zlecenia
oraz po zakończeniu jego realizacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu,
podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania,
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
na adres e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl

ADRES I TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Miejscowość
Ulica
Proponowany termin realizacji

RODZAJ KANALIZACJI (zaznaczyć właściwe)
Kanalizacja sanitarna

Długość odcinka
Średnica rurociągu

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja ogólnospławna

PARAMETRY KANAŁU (uzupełnić)
Tworzywo
rurociągu
Stopień
zamulenia %

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia i inspekcji kamerą telewizyjną zleceniodawca winien
zapewnić dojazd urządzenia bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej. Przed przystąpieniem
do inspekcji kamerą telewizyjną kanał musi być uprzednio wyczyszczony hydrodynamicznie.

Jednocześnie informuję, że:
Akceptuję formę termin i płatność: przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury na konto
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej:
ING Bank Śląski – Dąbrowa Górnicza nr 42 1050 1142 1000 008 0033 3841

………………………………………………………………
Data i podpis Zleceniodawcy

