Tuszyn, dnia
Potwierdzam przyjęcie

zlecenia

imię i nazwisko zlecającego

adres do korespondencji
......................................................................................
(data i podpis pracownika przyjmującego zlecenie)

numer telefonu

Zakład Wodociągów i
Kanalizacji
w Tuszynie
ul. Brzezińska 86 a
95-080 Tuszyn

ZLECENIE
WYKONANIA ODBIORU TECHNICZNEGO PRZEWODU
NA OTWARTYM WYKOPIE
1. wodociągowego wraz z jego przyłączeniem do sieci wodociągowej poprzez: nawiert, trójnik*
2. kanalizacyjnego*
przy ulicy
nr

w

działka

, nr posesji

.

Proponowany termin odbioru to

godzina od

do

.

UWAGA: odbiory wykonywane są wyłącznie:
1. na otwartym wykopie
2. w dni robocze od poniedziałku do
czwartku w godzinach 700 - 1500
Oświadczam, że dostarczę do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, w terminie
do 45 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przewodu na otwartym wykopie,
kompletną dokumentację powykonawczą (wraz ze szkicem i mapą z inwentaryzacji
powykonawczej), podpiszę protokół odbioru końcowego oraz podpiszę umowę na
świadczenie usług.
Zobowiązuję się do uregulowania należności wynikającej z faktury za ww. usługę oraz
wyrażam zgodę na wystawienie faktury bez mojego podpisu.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz kontaktowych, w postaci nr telefonu, zawartych w
niniejszym zleceniu, w celu jego rozpatrzenia oraz podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji
przedmiotu zlecenia.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie,
ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn. Dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia Państwa zlecenia. Mają
Państwo prawo m.in. do sprostowania i dostępu do swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje
dostępne są w siedzibie Administratora oraz pod adresem: https://www.zwiktuszyn.pl.
UWAGI:

(podpis zlecającego)

* niepotrzebne skreślić

