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Rejonowe Przedsiębiorstwo                                                                                Nr zlecenia……………………………. 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                                                                                        
42-400 Zawiercie                                                                                
ul. 11 Listopada 2 
Dział Kontroli Jakości Wody i Ścieków 
                                                                                                                 Zawiercie, dnia ……………………… 
 
Zleceniodawca:……………………………………………………………………………………….............................. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel./fax/e-mail:…………………………………………………………………..NIP:……………………………………. 

 
Zlecam wykonanie badania. 
Nr próbki Miejsce poboru próbki Rodzaj próbki 
   

   

   

 
Data pobrania/dostarczenia próbki:…………………………………………………………………………………………….. 

Próbka pobrana przez:………………………………………………………………………………………………………………. 

Zakres badania: …………………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Metody poboru próbek i wykonywania badań zgodnie z normami i procedurami obowiązującymi w 
Laboratorium. 

 Należność za usługę zostanie naliczona wg aktualnego cennika po wykonaniu usługi. 
 Sprawozdanie z badań należy: przesłać pocztą/zostanie odebrane osobiście. 
 
Klauzula informacyjna: 
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 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RPWiK sp. z o.o. z/s w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2 , 42-400 Zawiercie zwany dalej Administratorem ;  
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się  pisząc na adres e-mail: ochronadanych@rpwikzawiercie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem: 
a) realizacji zawartej z RPWiK sp. z o.o. z/s  w Zawierciu umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b 
Rozporządzenia); 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  RPWiK sp. z o.o. z/s  w Zawierciu w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa 
prawna: art.6 ust 1 lit. c  Rozporządzenia); 
c) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit .f  Rozporządzenia); 
4. W związku z przetwarzaniem danych z w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana 
danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.   
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi  przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres  
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w  przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy , do czasu 
wycofania zgody. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy z  RPWiK sp. z o.o. z/s  w Zawierciu, podanie przez 
Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 
zawarcia i/lub realizacji umowy z RPWiK sp. z o.o.  z/s  w Zawierciu. 

 
 



 

ZLECENIE  

 

   
Formularz  Nr: F36                      

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU 
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2, www.rpwikzawiercie.pl, sekretariat@rpwikzawiercie.pl 

Centrala: 32 67 220 17 lub 18, Sekretariat: 32 67 218 16, Fax: 32 67 010 49, Pogotowie wod-kan: 32 67 228 22 
NIP: 649 000 05 12, ING Bank śląski Oddział Zawiercie 66 1050 1591 1000 0008 0065 1861 

  Strona 2 z 2 

                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                                         podpis Zleceniodawcy 
 
Dokonano przeglądu zlecenia i dopuszczono do realizacji. 
 
 
                                                                                                    ………………………………………………………. 
                                                                                                         data i podpis Zleceniobiorcy 
 
 
 

Sprawozdanie z badania nr………………………………….. z dnia……………………………… 

Faktura nr……………………………………………………………z dnia……………………………….. 

 


