
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Środa Śląska                                 Dnia:  

 

Wnioskodawca   

Adres   
……………………………………………………………… 

Miejscowość   

Telefon   Średzka Woda Sp. z o.o. 

 
55-300 Środa Śląska 

Pesel :                    ul. Sikorskiego 43 

ZLECENIE 

Zlecam Średzkiej Wodzie sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska usunięcie awarii na 

mojej posesji. 

• awaria przyłącza wodociągowego 

• awaria zaworu 

• awaria wodomierza 

• awaria przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• udrożnienie kanalizacji  

• Inne:………………………………………………… 

W wyniku zaistnienia dodatkowych prac związanych ze zleceniem usunięcia awarii                                   

a których nie można  było przewidzieć przed rozpoczęciem robót, koszty ponosi zleceniodawca 

i wyraża na nie zgodę.   

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przesyłanie faktury za wykonanie zlecenia/ 

wszystkich faktur( w tym za wodę i ścieki ) , duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie 

elektronicznej przez Spółkę na adres e –mail : …………………………… 

Potwierdzam wykonanie usługi bez uwag  

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

                                                                                   ( podpis zleceniodawcy ) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Średzka Woda Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska ul. Sikorskiego 43  sredzka_woda@srodaslaska.pl 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: rodo.hr.consulting@gmail.com 

Dane są przetwarzane w celu wykonywania zlecenia. 

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. 

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od podpisania zlecenia, chyba że osoba zgłosi potrzebę dalszego 

przechowywania. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub zlecenia realizacji usługi. 

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.  

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie 

występuje profilowani 

Regulamin zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem systemu sms oraz faktur vat drogą e-mail znajduje się 

na stronie www.sredzkawoda.pl 

 

Wbudowany materiał . Wycena powykonawczo / na podstawie kosztorysu  
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…………………………………………………………. 

                                                                                   ( podpis zleceniodawcy ) 

http://www.sredzkawoda.pl/

