
                                                                                                        Prudnik, dnia .................... 2023 r.
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY:

...............................................................................................................
  (pieczątka firmowa - pełna nazwa lub nazwisko  i imię 
                        zlecającego - płatnika)

..............................................................................................................
                             (dokładny adres)

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

Tel:  ..................................................................................................      

Numer  NIP :  ..............................................................................      
                                                                                                      
                                                                                                                                                            ZWiK Prudnik sp. z o.o.

             48-200 Prudnik
         ul. Poniatowskiego 1

                                                                                              tel. 77 436 27 30

ZLECENIE 

Zlecam  opróżnienie  zbiornika  bezodpływowego  lub  osadnika  w  instalacji  przydomowej  oczyszczalni
ścieków oraz transport nieczystości ciekłych następującym sprzętem : 

SAMOCHÓD ASENIZACYJNY MAN TGM 18.250,     w dniu  ............................................... 2023 r. 

z miejscowości  ...................................................   przy ul.  ......................................................................  . 

Za  opróżnienie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
oraz transport nieczystości ciekłych, zgodnie z raportem dostawy, zapłacę po otrzymaniu faktury VAT
w terminie 14 dni.

Na  podstawie   ZARZĄDZENIA  NR  02/01/23   z  dnia   16.01.2023 r. Prezesa Zarządu  ZWiK Prudnik Spółki z o.o. wprowadza się   
opłaty :
* w wysokości  33,00 zł netto za 1 m3,  za usługi w zakresie  opróżnienia zbiorników bezodpływowych  i  transportu   nieczystości
ciekłych z n/w miejscowości położonych  na  terenie  Gminy  Prudnik :

- Prudnik, Chocim, Dębowiec, Wieszczyna, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Wierzbiec,
           Niemysłowice, Czyżowice, Rudziczka, Mieszkowice, Szybowice, Piorunkowice,

* w wysokości  36,00 zł netto za 1 m3,   za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych  i  transportu   nieczystości
ciekłych z n/w miejscowości położonych na terenie Gminy Lubrza:

- Dytmarów, Jasiona, Krzyżkowice,  Lubrza, Prężynka, Skrzypiec, Trzebina.

Do opłat należy doliczyć podatek VAT.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że  Administratorem
danych osobowych jest  ZWiK Prudnik sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych
osobowych,  w  tym  dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  osobowych  będą  dostępne  w  zakładce  kontakt  na  stronie
www.zwikprudnik.pl oraz pod adresem iod@zwikprudnik.pl.
Podane dane osobowe będą wykorzystane w celu wykonania zlecenia i rozliczenia należności za usługę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
Podane dane osobowe możemy ujawniać m.in. następującym podmiotom: świadczącym nam usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne,
audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na
drodze postępowania sądowego,  ewentualnego dochodzenia naszych należności,  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub
kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów,
Podane dane przechowujemy przez 6 lat od wykonania usługi.
Posiada Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo  do  usunięcia  danych,  prawo  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  sprzeciwu,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem wykonania usługi, bez podania danych wykonanie usługi nie będzie możliwe.

                                                                              ……....................................................................             
                                                                                                                                     (pieczątka imienna  lub czytelnie nazwisko i imię)




	ZLECENIE

