
 Przedsiębiorstwo  
Wodociągów  Kanalizacji Sp.z o.o. 
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz 

NIP: 849-000-07-95 

Telefon:   (87)423 20 22 
(87)425 13 95 

e-mail pwikpisz@hot.pl 

 
Numer wniosku:   Pisz    

       Miejscowość          dzień      miesiąc      rok 
Wnioskodawca:         Pełnomocnik: 

   
Nazwisko i imię lub nazwa  Nazwisko i imię lub nazwa 

   
Ulica  Ulica 

   
Kod pocztowy                                                                 Miejscowość  Kod pocztowy                                                                 Miejscowość 

     
                     Tel kontakowy                                      PESEL/NIP                                                     Tel kontakowy                                      PESEL/NIP 

 
ZLECENIE  

NA WYKONANIE USŁUGI ODPŁATNEJ 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie zlecenia 
dla nieruchomości  
przy ulicy   

nr   
w ............................................ 

rodzaj usługi 
 

 

zakres usługi  
– ilość, jednostka miary kosztorys powykonawczy lub zgodnie z cennikiem usług 

Dla usług wykonywanych wewnątrz budynku należy poniżej określić szczegółowe dane obiektu**: 

□     budynek mieszkalny o pow. użytkowej do 300m2;                       □    budynek mieszkalny o pow. użytkowej powyżej 300m2 

□      lokal mieszkalny pow. użytkowej do 150m2;                               □    lokal mieszkalny pow. użytkowej powyżej 150m2; 

□    obiekty pozostałe (proszę wskazać rodzaj): ....................................................................................................................... 

 
Uzgodnienia / decyzje (jeżeli wymagane) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ZOBOWIĄZANIE PONIESIENIA KOSZTÓW USŁUGI 
Oświadczam, że**:  

       jestem płatnikiem podatku VAT              nie jestem płatnikiem podatku VAT 
 
Oświadczam, że przedmiotowe zlecenie będzie / nie będzie* fakturowane w ramach podwykonawcy 
usług budowlanych, o którym mowa w art 17. ust. 1 pkt. 8 ustawy o VAT (Dz.U. z 2016, poz. 2024). 
 
Należność za usługę zostanie opłacona w kasie PWiK Sp. z o.o. w Piszu lub przelewem na konto 
bankowe PWiK Sp. z o.o. w Piszu  wskazane na fakturze VAT. Zobowiązuję się do dokonania 
płatności za powyższą usługę w terminie określonym na fakturze. 
 
 
 
 
......................................................................               
 Pieczęć             Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika 
 
*    niepotrzebne skreślić 
**  zaznaczyć właściwe 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. przetwarzania danych przez PWiK Sp. z o.o. w Piszu 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, 
iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. w Piszu, ul. Tęczowa 2, 
12-200 Pisz; 
2) Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu jest Pan Marcin Konieczny. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel.  533 327 046  lub adresem email: 
marcin.konieczny@gptogatus.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu 
przesłania oferty, ustalenia terminu realizacji zlecenia lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania 
usługi  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

- marketingu produktów i usług oferowanych przez PWiK Sp. z o. o. w Piszu i jej podmioty stowarzyszone (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) 

- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO) to znaczy:  

o zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, 
o weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy, 

  o  marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty. 
4) W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym 
podmiotom:  
 - świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora  
 - medycyna pracy, badania diagnostyczne, ubezpieczenia ,  
 - świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora 
 - świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora 
 - podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,  
 - organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres 
przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane. 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. RODO.; 
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć z 
Panią/Panem umowy. Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie 
skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Pani/Pana tymi kanałami np. w 
celu ustalenia stanu licznika wody, czy potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.   
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
 
Oświadczam, że podane przez mnie dane są prawidłowe i aktualne oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez 
Administratora w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku. 
 
...................................   .............................................................................................................................................. 
(miejscowość, data)     (czytelny podpis zleceniodawcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu) 

 
 

 

Rozliczenie zlecenia 

Praca wykonana w dniu:  
Praca wykonana w godzinach:  
Pracę wykonywał: 
 

 
 

Łącznie r-g*  
 
 

Materiały* 
 

 

Dojazd * Samochód  

Czas dojazdu  
Inny Sprzęt/maszyny*  

 
UWAGI 
 

 

* DOTYCZY ROZLICZEŃ NA PODSTAWIE KOSZTORYSU POWYKONAWCZEGO 


