Pełna nazwa i adres zleceniodawcy:

Słupsk, dnia ……………………….....

………………………………………
…………………………………......
NIP ………………………………....
Tel. …………………………………

Zakład Usług Wodnych w Słupsku Spółka z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 86

Zlecenie na wstępne warunki dostawy wody i odbioru ścieków
Proszę o wydanie wstępnych warunków dostawy wody i odbioru ścieków dla nieruchomości :
/adres i nr działki/ …………………………………………………………………………………………………...
/rodzaj obiektu/ ……………………………………………………………………………………………………...
Maksymalne zapotrzebowanie wody …………………………… m3/h, ………………………………. ……..m3/d
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie:

1. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT za wydanie warunków według cennika wewnętrznego Zakładu Usług
Wodnych Spółka z o.o. w Słupsku,

2. Należność za w/w ureguluje po otrzymaniu faktury VAT.
3. Informuję, iż Administratorem Danych Osobowych jest ZUW Sp. z o. o. z siedzibą

w Słupsku,, posiada Pani/
Pan* prawo do kontroli danych, ich treści oraz poprawiania ich, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1
pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 roku poz.1182 z późn.
zm.), a zwłaszcza prawo do:

4. Uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

5. Wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,

6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt
4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać
danych osobowych innemu administratorowi danych.

7.

w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.).
…………………………………………………….

/ Czytelny podpis zleceniodawcy/
Załącznik :

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z lokalizacją obiektu.

