Warszawa, dn. ……………………………

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

……………………………………..

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
Zakład Sieci Kanalizacyjnej
ul. Jagiellońska 65/67
03-300 WARSZAWA

……………………………………..
……………………………………..

ZLECENIE
Zlecam wykonanie następującej usługi:
…………………………………………………………………………………………………………...
Adres pod którym zostanie wykonana usługa:
....................................................................................................................................................
Zobowiązuję się do dokonania zapłaty za wykonaną usługę (nie później niż w ciągu 14 dni
od daty wystawienia faktury – po tym terminie będą naliczane odsetki w wysokości
ustawowej) wg cennika aktualnie stosowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna.
Jednocześnie podaję dane identyfikacyjne płatnika i upoważniam Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna do wystawienia faktury
bez podpisu odbiorcy.
1. Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy*:
……………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………….…………..
2. Adres :
………………………………………………………………………………………….………………...
3. NIP lub PESEL: ……………………………………………………………………………….……
4. REGON: ……………………………………………………………………………………………..
5. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………
UWAGA!
Proszę określić czy zlecenie dotyczy:
a) budownictwa mieszkaniowego
b) pozostałych
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
zawartą na drugiej stronie Zgłoszenia.

……………………………………………………..…….

(czytelny podpis i pieczątka Wnioskodawcy)
* odpowiednie zaznaczyć

Dotyczy osób fizycznych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy Pl. Starynkiewicza 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

2.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań
wynikających z treści niniejszego Zlecenia lub wykonania umowy zawartej w wyniku realizacji Zlecenia.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji oraz okres przedawnienia
ewentualnych

roszczeń

z

tytułu

niniejszego

Zlecenia,

okres

obowiązywania

zawartej

umowy

i przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych, oraz dalej przez okres trwania obowiązków
prawnych nałożonych na Administratora.
4.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:


dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz
poprawności działania systemów IT,

5.



podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,



upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu
zamieszkania i/lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia
niniejszego Zgłoszenia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu nie jest
warunkiem rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia, a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie
kontaktu z Panią/Panem.

