
 

                                                                                                                             

 

Zlecenie wykonania usługi na sieci kanalizacyjnej 

                                                                                
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Racibórz, dnia………………………….. 

*dane nieobowiązkowe 

**odpowiednie zaznaczyć 

***niepotrzebne skreślić 
UWAGA!!! Zlecenie należy wypełnić czytelnie, oraz kompletnie co do treści informacji w nim zawartych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w tym zakresie. 

 

 

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

        imię i nazwisko / nazwa firmy 

 

………………………………………………………………………………… 

    ulica i nr domu 

 

………………………………………………………………………………….          WODOCIĄGI RACIBORSKIE Sp. z o.o. 

                kod pocztowy, miejscowość                                                               ul. 1- go Maja 8 

                                                                                                                                                 47-400 Racibórz 

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

                          NIP 

 

………………………………………………………                                                       

     numer telefonu kontaktowego* 

 

……………………………………………………….       

                        e-mail* 

ZLECENIE 

Zlecam wykonanie następującej usługi**: 

□ Ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji  □ Monitoringu kanalizacji kamerą TV  □ Zadymiania 

□ Inne………………………………………………………………………………………………………………... 

 

na kanalizacyjnej nieruchomości przy ul. …………………………………….. nr ………………… w………………………………………. 

Uwagi dodatkowe: 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Warunki wykonania usługi: 

1. Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi zgodnie z cennikiem Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu 

2. Godziny normalne pn.-pt. od 6.00-21.00 

3. Godziny nadliczbowe pn.-pt. od 21.00-6.00, oraz soboty, niedziele i święta 

4. Rozpoczęcie usługi następuje z chwilą przystąpienia do przygotowania przez pracownika sprzętu niezbędnego do wykonania zadania 

5. Wszystkie pojazdy wyposażone są w GPS. 

6. Realizacja usługi nastąpi po wcześniejszym podpisaniu zlecenia. 

7. Termin płatności wynagrodzenia za wykonanie usługi: 7 dni od daty wystawienia faktury. 

8. W przypadku zleceń, których szacunkowa wartość może przekroczyć 500 zł netto Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. zastrzega sobie 

prawo do zażądania zaliczki w wysokości 20% szacowanej wartości zlecenia.  

 

Wyrażam/ Nie wyrażam
***

 zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych w postaci numeru 

telefonu i /lub adresu e-mail w celach o charakterze informacyjnym oraz kontaktowym. 

 

Należność za usługę ureguluję po otrzymaniu faktury. 

 

…..………………………………………………………… 

czytelny podpis Zlecającego 



*dane nieobowiązkowe 

**odpowiednie zaznaczyć 

***niepotrzebne skreślić 
UWAGA!!! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych 

przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem. 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez 

email: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w zakresie i celu: 

• niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Wodociągi 

Raciborskie Sp. z o.o.,  

• wykonania przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,  

• zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy 

lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań 

związanych z przedmiotem wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem 

rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpatrzenia i ułatwienia kontaktu z Panią/Panem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania 

na adres: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w związku z 

naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: 

www.wodociagiraciborskie.pl w zakładce RODO. 

 

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZLECENIA 

 

 

Na dzień …………………………………………. potwierdzam wykonanie usługi określonej w zleceniu z dnia 

……………………………… 

 

Usługę wykonali pracownicy Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu tj. : 

 

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

 

Do wykonania usługi użyto następującego sprzętu: 

 

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

 

Inne dane niezbędne do prawidłowego określenia wartości usługi: 

 

Czas przygotowania sprzętu łącznie z dojazdem  ……………………………………………………. (godz.) 

 

Czas poświęcony na miejscu wykonywania usługi  ……………………………………………………. (godz.) 

 

Łączny czas usługi  …………………………………………. (godz.) 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

        podpis pracownika  Spółki 

 

 

………………………………………………… 

   czytelny podpis Zlecającego 

 


