
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIEKOSZOWIE SP. Z O.O. 
tel. 41 375 14 62, e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl 

 
Piekoszów, dnia ........................................................ 

 
 

ZLECENIODAWCA           ZLECENIOBIORCA 
 
………………………………………………................…   
         (imię i nazwisko/nazwa firmy)   
                                

………………………………………………................…   
                           (ulica, nr) 
 

………………………………………………................…   
          (kod pocztowy, miejscowość) 
 

………………………………………………................…   
                           (nr tel.) 
 
………………………………………………................…  
            (pesel) 

 
Zlecenie wykonania usługi 

 
 

Udrożnienie odcinka sieci kanalizacyjnej urządzeniem WUKO  

Usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym / kanalizacyjnym  

Likwidacja przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego  

Remont przyłącza wodociągowe / kanalizacyjnego  

Przywrócenie dostawy wody na przyłączu odciętym z winy odbiorcy (np. 
po uregulowaniu zadłużenia) 

 

Dezynfekcja sieci wodociągowej  

Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej na życzenie klienta  

Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym  
na życzenie klienta 

 

Wykonanie usługi koparko-ładowarką  

Wykonanie usługi samochodem ciężarowym  

Wynajem kontenera KP7  

Transport kontenera KP7 (dostarczenie kontenera + odbiór z lub bez 
transportu na wysypisko) 

 

Wykonanie usługi samochodem typu BUS  

Usługa ciągnikiem rolniczym  

 
Inna (jaka?) 

 
………………….……………………………………………………………………………… 

 
………………………….……………………………………………………………………… 

 
……………………………….………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych  

w Piekoszowie Sp. z o.o. 

26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 54a 



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIEKOSZOWIE SP. Z O.O. 
tel. 41 375 14 62, e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl 

 
 
Zobowiązanie poniesienia kosztów wykonania zlecenia 
 
 
Fakturę VAT za usługę wystawić na: ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Zobowiązuje się do dokonania płatności za powyższą usługę w terminie określonym na fakturze. 
 
 
 
 
 

            ………………………………..……………………………………………………………. 

Podpis zleceniodawcy    
 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 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”) informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa, z siedzibą 
przy ul. Czarnowskiej 54a, 26-065 Piekoszowie. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa 
danych osobowych poprzez adres email: biuro@zukpiekoszow.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z roku 2017 poz. 328 z późn. zm), obowiązującego Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piekoszów oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami, między 
innymi niezbędny dla realizacji celu, zwłaszcza przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także 
przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy, jak również do końca 
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo, między innymi:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych, 
d) prawo ograniczenia przetwarzania, 
e) prawo do sprzeciwu, 
f) prawo do przenoszenia danych. 
7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach podejmowania tych decyzji, a także o znaczeniu  
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:  
- dane odczytu stanu wodomierzy mogą być pobierane w sposób automatyczny, 
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu. 
8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którą można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone usługi przez Zakład Usług Komunalnych  
w Piekoszowie Sp. z o.o. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
 
 
 

 
 
 
 

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

(data i czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@zukpiekoszow.pl

