MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW l KANALIZACJI
Sp. z o.o. w ŁOMŻY
18-400 Łomża, ul. Zjazd 23,
e-mail: sekretariat@mpwik.lomza.pl

ZLECENIE WYKONANIA USŁUG ODPŁATNYCH
Wypełnia MPWiK Łomża Sp. z o.o.

Komórka Organizacyjna: ………………………………………
Osoba Odpowiedzialna : ………………………………………
Nr Zlecenia: ……………………………………………………………
Uwagi:……………………………………………………………..........

Pieczęć wpływu MPWiK

Dane Zleceniodawcy/Dane do faktury:

1. Imię i nazwisko/nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania/siedziby:
Miejscowość: …………………………………………………………………………
Kod pocztowy: …………………………………………………………………………
Ulica:

…………………………………………………………………………

PESEL/NIP:

…………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………………………

3. Dane korespondencyjne(wypełnić jeśli inne niż dane w pkt. 2)
Miejscowość: …………………………………………………………………………
Kod pocztowy: …………………………………………………………………………
Ulica:

…………………………………………………………………………

Zlecam wykonanie następującej usługi:


Inspekcja sanitarna kamerą samojezdną

꙱



Czyszczenie kanału

꙱



Czyszczenie zbiornika bezodpływowego z nieczystości płynnych

꙱



Samochód specjalny do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji z obsługą



Czyszczenie studni wodomierzowej



Badanie wydajności i ciśnienia hydrantu p.poż.



Zamykanie/otwieranie zasuw na przyłączu wody



Zamykanie/otwieranie zasuw na sieci wod. rozdzielczej i sieci magistralnej



Odmrażanie przyłącza wodociągowego
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Wymiana i plombowanie wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy

꙱



Wymiana i plombowanie podlicznika do podlewania ogrodu wraz z kosztem

꙱

wodomierza


Wymiana i plombowanie podlicznika do podlewania ogrodu bez kosztu

꙱

wodomierza


Plombowanie podlicznika



Montaż zdalnego odczytu podlicznika na zlecenie Odbiorcy



Odbiór i plombowanie podlicznika



Lokalizacja awarii na wewnętrznej instalacji



Czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków z winy Odbiorcy

꙱
꙱
꙱
꙱

Ceny usług wg. cenników usług odpłatnych nr 1,2 MPWiK Łomża Sp. z o.o.
Proponowany termin wykonania zlecenia:
Data/Termin wykonania ………….………………………………….………..… godzina: ………………………………..
Osoba Odpowiedzialna: ……………………………………………………………telefon: ……………..…………………..
Lokalizacja wykonania Zlecenia:
Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ulica: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr posesji/działka: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązuję się do uregulowania należności za wykonaną usługę po otrzymaniu Faktury VAT na
wskazany adres e-mail i/lub adres do korespondencji, w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z cennikami usług nr 1 i 2 MPWiK w Łomży Sp. z o.o. z dnia 01.02.2022r.
oraz akceptuję ich treść.

…………………………………………
Data

………………..…………………………………….………………
Czytelny Podpis Zleceniodawcy
Wypełnia MPWiK Łomża Sp. z o.o.

Przyjmuje do realizacji: …………………………………………………………………………………………………………….
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Potwierdzenie wykonania Zlecenia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
Data

………………..…………………………………….………………
Czytelny Podpis Zleceniodawcy

LEGENDA:
- wypełnia Zleceniobiorca – MPWiK
- wypełnia Zleceniodawca - Klient
꙱ - Zaznaczyć zlecaną usługę
Dotyczy osób fizycznych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (w
skrócie RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Łomży, przy ul. Zjazd 23 (w skrócie MPWiK). Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mpwik.lomza.pl
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań wynikających z treści niniejszego 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.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niniejszego
Zlecenia.
4. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym MPWiK ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów
prawa, a także podmioty świadczące na rzecz MPWiK usługi niezbędne do wykonywania Zlecenia.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania
ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Zlecenia. Podanie
danych osobowych w postaci numeru telefonu ma na celu przyspieszenie realizacji Zlecenia i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
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