
REMONDIS  AQUA  TOSZEK   Sp. z o.o.
Toszek  ul. Górnośląska  2
Tel/fax. / 032 /  233 – 43 – 97  do  98

ZLECENIE  WYKONANIA  BADANIA ŚCIEKÓW

Zlecający : ..............................................................................................................................................

Adres : .................................................................................................................................................…

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………...........

Telefon : ..................................………….......................

PESEL/NIP : .................................................................

Miejsce poboru próbki / nr działki : .........................……………………..........…………………................

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

Cena  usługi : ......................................................................................................................................... 

Upoważniam   REMONDIS  Aqua  Toszek  Sp. z o.o. do  wystawiania  faktury  VAT bez  mojego  podpisu.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zawartą
na drugiej stronie Zlecenia.

Podpis zlecającego:..............................................................

Data przyjęcia zlecenia:.........................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data  rozpoczęcia  usługi: ..................................................…………………...........................................

Data  zakończenia  usługi: ........................…………………….................................................................

Wycena  zlecenia : ..................................................................................................................................

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

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

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

Razem  do zapłaty : ...............................................................................................................................
.

Potwierdzenie wykonania usługi – Podpis zlecającego:.............................................

Zlecenie  przyjął : ........................................   Wystawiono  fakturę nr : ........................................…



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  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 - dalej jako „RODO”) REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. jako administrator danych informuje,
że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedzibą w Toszku
przy ul. Górnośląskiej 2, 44-180 Toszek (dalej również jako: „Administrator”),  NIP: 969-11-63-412, REGON:
276247063, tel. 32 233 43 97/8; e-mail: toszek@remondis.pl

2. Administrator  w  celu  należytej  ochrony  danych  osobowych  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod-toszek@remondis.pl

3. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli  będą przetwarzane w kilku  różnych
celach tj. w celu realizacji umowy lub zlecenia, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym
w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania
się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
 podmiotom, którym REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.  ma obowiązek ich przekazywania na gruncie

obowiązujących przepisów prawa;
 podmiotom zewnętrznym współpracującym z REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. na mocy stosownych

umów  powierzenia  danych  osobowych  oraz  przy  zapewnieniu  stosowania  przez  ww.  podmioty
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

 w zakresie: miejsce poboru próbki i nr działki - podmiotowi, które zajmuje się wykonaniem badania ścieku
oraz  sporządzenia  odpowiedniej  dokumentacji:  Ośrodkowi  Badań  i  Kontroli  Środowiska  Sp.  z  o.o.  ul.
Owocowa 8, 40-158 Katowice;

 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy), art. 6

ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie do roszczeń wynikających z umowy).

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  REMONDIS  Aqua  Toszek  Sp.  z  o.o.  w  okresie
obowiązywania  umowy  lub  zlecenia,  a  także  później  tj.  do  czasu  przedawnienia  ewentualnych  roszczeń
wynikających z umowy lub zlecenia oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i  nazwiska, numeru PESEL oraz adresu
zamieszkania  i/lub  do  korespondencji  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  realizacji  umowy  lub  zlecenia.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci  numeru telefonu nie jest  warunkiem rozpatrzenia
niniejszego zlecenia, ale ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania  i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.

mailto:iod.toszek@remondis.pl
mailto:toszek@remondis.pl

