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05-500 Piaseczno 
 

 

ZLECENIE ANALIZY WODY NR ……….  dnia ……………………… 
 

Zleceniodawca (nazwa lub imię i nazwisko): ………………………………………………………. 

Dane adresowe do faktury: ……………………………………………………………………….…. 

NIP firmy: …………………………………………………………………………………………… 

Miejsce pobrania próbki: ……………………………………………………………………… 

Data i godzina pobrania próbki: ……………………………………………………………… 

Data i godzina przyjęcia próbki do badań: ……………………………………………………       

 

Prosimy o zaznaczenie parametrów, których ma dotyczyć zlecenie   

   

  Odczyn pH                     Przewodność elektryczna                Barwa 

 

  Azot amonowy               Azot azotanowy                              Azot azotynowy 

 

  Chlor wolny                    Mangan                                           Żelazo ogólne 

 

   Twardość 

 

1. Koszt badania …………….. 

2. Termin realizacji zlecenia………….. 

3. Nieodebranie wyników badań nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku poniesienia opłaty za zlecone  

i wykonane analizy. 

4. Należność ureguluję gotówką / przelewem* po otrzymaniu faktury. 

5. Sposób przekazania sprawozdania z badań po uregulowaniu faktury: odbiór osobisty, przesłanie pocztą, 

przesłanie e-mailem …………………………………..* 

6. W przypadku odbioru osobistego Zleceniodawca prosi o powiadomienie telefoniczne pod nr tel. …………… 

o możliwości odbioru wyników.  

7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór, transport, metodę pobrania i czystość pojemników, 

dostarczonych próbkę do badań. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

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 Zlecenia 

– wykonania zleconej analizy. 

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

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu 

wykonanej analizy, archiwizacji i dalej przez okres trwania obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości. 

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.  
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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, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. 

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

niniejszego zlecenia w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail nie jest warunkiem wykonania Zlecenia i ma 

na celu jedynie przyspieszenie przekazania informacji o wyniku zleconego badani oraz ułatwienie kontaktu 

z Panią/Panem. 

 

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

 

…………………………………………  

/czytelny podpis Zleceniodawcy/ 

 

 

……………….………………………..……. 

/podpis osoby przyjmującej zlecenie/                          

 

 

➢ Laboratorium PWIK w Piasecznie Sp. z o.o. nie posiada akredytacji. 

  


