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Szydłowiec, …........................ 

 

….......................................... 
(Imię i nazwisko/ firma) 

 

….......................................... 
(adres zameldowania/siedziba) 
….......................................... 

….......................................... 
(PESEL/KRS/Zaśw. ew.dz.gosp.)     
….......................................... 
(adres do korespondencji) 
….......................................... 
(telefon) 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 

W Szydłowcu 

ul. Wschodnia 11 

26-500 Szydłowiec 

 

 

ZLECENIE 

NA OPRACOWANIE PROJEKTU 

  

 Niniejszym zlecam wykonanie opracowania projektu przyłącza …………………….…........ 

do istniejącej sieci ……………….............. zlokalizowanej w miejscowości………….…………… 

do budynku …....................................................................................................................................... 

przy ulicy …............................................ nr ……..….....................,(działkę nr …..............................) 

Warunki wykonania zlecenia: 

1. Termin wykonania zlecenia: …........................................................................................ 

2. Cena brutto: ...................................................................................................................... 

3. Forma zapłaty: na podstawie wystawionej faktury VAT, po wykonaniu usługi. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. z siedzibą 

w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 w celu wykonania zlecenia/ realizacji wniosku. 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. 

Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych, prawie 

ich sprostowania, ich uzupełnienia oraz uzupełnienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 

osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

mailto:wodociagi@wik-szydlowiec.pl
mailto:wodociagi@wik-szydlowiec.pl


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 -  zwanego 

dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Szydłowcu ul. Wschodnia 11. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:                             

iodo@wik-szydlowiec.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania                                

zlecenia/realizacji wniosku/zawarcia i realizacji  umowy, tj. będą przetwarzane zgodnie z prawem, 

w przypadkach oraz zakresie określonym w art. 6 ust. 1 pkt a, b, c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku                             

przechowywania tych danych, wynikającego z przepisów prawa. 

6. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu 

o profilowanie. 

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym, prawo żądania       sprostowania danych 

osobowych, które są nieprawidłowe, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych  osobowych, w tym 

poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych            

osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

8. Administrator obowiązany jest udzielić osobie, której dane dotyczą wszelkich informacji oraz  

prowadzić z tą osobą komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,                                 

ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji wniosku lub wykonania zlecenia przez Administratora. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem i realizacji 

przez niego zadań. 

10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru            

Gospodarczego. 

 

 

……..…………………….      ………………………………. 
Zleceniobiorca        Zleceniodawca 


