Zlecenie wykonania robót
z dnia ……………………………..

Strona:

Stron:

1

2

ZAMAWIAJĄCY
Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy:
NIP:
PESEL:
Adres:

kod pocztowy:
miejscowość:
ulica:
nr domu:
nr telefonu:

ZLECENIE WYKONANIA ROBÓT
Zlecam wykonanie
do mojej nieruchomości położonej w:
miejscowość:
kod pocztowy:
ulica:
nr domu:
nr działki:
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

SPOSÓB ZAPŁATY
Należność ureguluję po wykonaniu zleconych robót i wystawieniu faktury VAT.
Upoważniam do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

(czytelny podpis Zamawiającego)

ADNOTACJE WYKONAWCY

UWAGA: Zlecenie wypełnić drukowanymi literami.

Zlecenie wykonania robót
z dnia ……………………………..

Strona:

Stron:

2

2

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie informuje, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie z siedzibą przy
ul. Wołyńska 57, kod pocztowy 22–100.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mpgk.chelm.pl.

3.

Zgodność przetwarzania z prawem:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych

w

celach:

realizacji

zlecenia

wykonania

robót

oraz

statystycznych

i archiwalnych.
4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.

Dane

Pani/Pana

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego

lub

organizacji

międzynarodowej.
6.

Czas przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat a w pozostałych
przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

7.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.

8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.

Podanie danych osobowych i ich przetwarzanie w określonym wyżej zakresie jest
dobrowolne, jednakże odmowa może skutkować brakiem realizacji zlecenia.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą
Chełm, dnia
/Imię i Nazwisko/

/podpis/

UWAGA: Zlecenie wypełnić drukowanymi literami.

