Załącznik nr 1 do instrukcji Wewnętrzne zasady postępowania podczas świadczenia przez PPK Sp. z o.o. usług dodatkowych

Zleceniodawca
..........................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
..........................................................................................................................
(PESEL/NIP)
...........................................................................................................................
(adres zamieszkania /siedziba)
...........................................................................................................................
(adres do korespondencji)
...........................................................................................................................
(nr telefonu, adres e-mail)

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Al. Tysiąclecia 35A
34-400 Nowy Targ

Zlecenie wykonania usługi
Niniejszym zlecam/y wykonanie usługi:









Analizy laboratoryjnej następujących parametrów i stężeń zanieczyszczeń w ściekach:1
 ChZTCr,  BZT5,  Pog,  Ortofosforany,  Nog,  Namonowy,  Nazotanowy,
 Zawiesina og,  Chrom ogólny,  Chrom VI,  Chlorki,  pH1
Udrożnienie kanalizacji przy pomocy spirali elektrycznej „RAK”,
Udrożnienie kanalizacji przy pomocy urządzenia ciśnieniowego,
Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego,
Lokalizacji nieszczelności na przyłączu kanalizacyjnym (dymownica),
Kontroli poprawności odprowadzenia wód deszczowych
Inne:

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Dla obiektu ........................................................................................................................................................
(rodzaj obiektu np. budynek mieszkalny, działka)

położonego w miejscowości ..................................................... przy ul. .........................................................
nr budynku ………………… dz. nr. ..................................................
Należność ureguluje/my po otrzymaniu faktury VAT w terminie zapłaty wynikającym z faktury.

1

zaznaczyć właściwy kwadrat

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, NIP 735-25-32-366 (PPK Sp. z o. o.), informuje,
że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/umową (dane kontaktowe inspektora ochrony
danych: iod@ppkpodhale.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PPK Sp. z o. o w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu
wniosku/umowy, w tym obowiązków prawnych ciążących na PPK Sp. z o. o., wykonania przez PPK Sp. z o. o. zadania realizowanego w interesie
publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez PPK Sp. z o. o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PPK Sp. z o. o.
działań związanych z przedmiotem wniosku/umowy.
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 - poprzez przesłanie swojego żądania na adres:
iod@ppkpodhale.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres
wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy
okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także
spółkom zależnym PPK Sp. z o. o., podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym
na rzecz PPK Sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PPK Sp. z. o.o., podmiotom, którym
na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, oraz archiwom. W szczególnych przypadkach (wykroczenia
lub przestępstwa) dane mogą być udostępnione organom ścigania. Dane mogą być także udostępniane innym organom Państwa na podstawie
przepisów prawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PPK Sp. z o. o.
pod adresem: www.ppkpodhale.pl

OŚWIADCZENIE
•
•
•
•
•

Oświadczam, że zapoznałem się z cennikiem usług i czynności dodatkowych wykonywanych przez PPK
Sp. z o.o. w Nowym Targu.
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z wykonaną usługą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, KRS 0000172849, NIP
735-25-32-366, REGON 492916321, w celu zawarcia umowy na świadczone usługi.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

........................................
miejscowość, data

.............................................................................
podpis, pieczątka zleceniodawcy
(osoby upoważnionej do wystawienia zlecenia)/

wer. 05.2021

