Barcin, ……………………………
Zleceniodawca:
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
PPU „WODBAR” Sp. z o.o.
ul.Dworcowa 12
88-190 Barcin

ZLECENIE
Zlecam wykonanie przeglądu i legalizacji wodomierza (podlicznika) zamontowanego na instalacji wodociągowej
w budynku ……………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na wymianę wodomierza na wodomierz regenerowany o podobnych parametrach technicznych.
Należność za usługę demontażu, montażu oraz legalizacji wodomierza zapłacę po otrzymaniu faktury.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedstawioną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych
osobowych.
Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z dn. 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą
w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, NIP: 556-000-42-43
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku / zmówienia / umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty współpracujące z administratorem na podstawie odrębnych umów powierzenia np. obsługujące IT, Kancelaria
Prawnicza lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami
5) posiadają Państwo 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
6) kontakt w sprawie danych osobowych: osobiście lub listownie w siedzibie administratora oraz za pomocą e-mail: iod@wodbar.com.pl
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku / zmówienia / umowy
9) Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

………………………………………….
(czytelny podpis)

nr telefonu do kontaktu ………………………….

