
 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno 

KRS: 0000324880 | NIP: 123-11-71-794  

TEL.:(22)701 54 00 | WWW: www.pwikpiaseczno.pl | EMAIL: kontakt@pwikpiaseczno.pl Wersja. 1/1/2020 

Piaseczno, dn.  ..................................... 

Dane Zleceniodawcy: 

 .......................................................................  

numer nabywcy 

 .......................................................................  

imię i nazwisko / nazwa firmy 

 .......................................................................   

adres zamieszkania / siedziby firmy 

 .......................................................................  

kod-miejscowość 

 .......................................................................  

PESEL/NIP (obowiązek podania NIP nie dotyczy     

osób fizycznych) 

 .......................................................................  

nr telefonu 

Dane do faktury:   jak wyżej 

Inne: 

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 

 

 

 

ZLECENIE EKSPERTYZY WODOMIERZA 

 

Zlecam Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. wykonanie ekspertyzy 

wodomierza ( Ø  ........................ , nr.  ............................................................... , stan  ...............................  

W przypadku prawidłowego działania wodomierza zobowiązuję się pokryć koszty ekspertyzy. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

  

 

  .............................................................  

czytelny podpis Zleceniodawcy 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Żeromskiego 39 (dalej: ADO). 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@pwikpiaseczno.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 

powyższego Zlecenia. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana 

Zlecenie. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Zlecenia, trwania obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów 

podatkowych i z zakresu rachunkowości), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu 

wykonanej usługi. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym działalność Administratora  

w zakresie świadczenia usług opieki na systemem IT, operatorom pocztowym i kurierom, 

podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawnicze, bankom w zakresie realizacji płatności oraz 

uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu  

(w przypadkach określonych w art. 15 – 20 RODO). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania 

niniejszego Zlecenia w zakresie imienia i nazwiska, PESEL, adresu wykonania Zlecenia, 

adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w celu uzgodnienia terminu realizacji. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej 

Administratora www.pwikpiaseczno.pl  
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