Zlecenie na dostawę wody beczkowozem i upoważnienie do wystawienia faktury za wodę i jej transport
beczkowozem - formularz dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA
Warszawa, dnia ……………………………

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
Zakład Sprzętu i Transportu
ul. Stanisława Mikkego 4
00-454 Warszawa

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczenie w dniu/ach* ……………….............................................
beczkowozu z wodą pitną na podane poniżej miejsce dostawy. Jednocześnie podaję dane identyfikacyjne
płatnika i upoważniam Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka
Akcyjna do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy według podanej poniżeji specyfikacji.

Zleceniodawca
Dane Nabywcy (wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko

1

Adres zamieszkania2
PESEL
Miejsce dostawy
beczkowozu
Ilość wody m3, która ma
zostać dostarczona
Numer telefonu
Adres email

Adres korespondencyjny nabywcy (wypełnić drukowanymi literami)
Nazwa
Adres

Wyrażam zgodę na wymianę beczkowozu z wodą pitną po upływie 24 godz. od momentu podstawienia
beczkowozu (w celu zachowania bezpieczeństwa jakości wody spożywczej po przegotowaniu)
Informuję, iż pobraną wodę z beczkowozu będę odprowadzał do*:
kanalizacji miejskiej

zbiornika bezodpływowego

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 taryfy i cennika
aktualnie stosowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie
Spółka Akcyjna.

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. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenia oraz obsługi wynikającego z niego zobowiązania
finansowego.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania usługi wynikającej z niniejszego zlecenia oraz przez wymagany
prawem okres przechowywania dokumentów finansowych powstałych na skutek rozliczenia kosztów wykonanej na jego podstawie
usługi.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
• dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
• upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. 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 lub do
korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Zlecenia. Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Zlecenia a ma na celu
przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.

Jako zleceniodawca oświadczam, że podane dane są
prawdziwe, co potwierdzam własnorecznym podpisem

………………………………………………………………………
Imię i nazwisko i podpis Zleceniodawcy
1 Imię i nazwisko zgodne z dowodem osobistym
2 Adres zamieszkania zgodny z miejscem zameldowania
* właściwe zaznaczyć

