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…………………………………………………………………………..………………………..……………  ………….………………., dnia …………………………… r. 
imię i nazwisko/nazwa firmy   

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

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Janów sp. z o.o. 
ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów 

adres zamieszkania/siedziby  

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

numer telefonu, adres e-mail  

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

NIP (wpisują wyłącznie przedsiębiorcy)   
 

 
 

Dtyczy umowy na dostawę wody nr: ……………………………………….. 
 
 

Z L E C E N I E 
 
 

Ja niżej podpisany/a, zlecam ZGK Janów Sp. z o. o. wykonanie ekspertyzy wodomierza o numerze: 

................................................ zamontowanego w nieruchomości położonej w .................................................. 

przy ul. ...............................................................nr .........., nr ewidencyjny działki …………..…………  

 
Zleceniodawca oświadcza, że wykonał przegląd instalacji wewnętrznej i wykluczył wszelkiego rodzaju 

przecieki na sieci wewnętrznej oraz podłączenie się innych osób do sieci wewnętrznej. W przypadku, gdy wynik 

ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie licznika Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosz-

tów związanych z przeprowadzeniem ekspertyzy (koszty przesyłki oraz ekspertyzy).    

 

Należność za wykonaną usługę, ureguluję w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury z ZGK Janów sp. 

z o.o., wyłącznie w przypadku, gdy wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie licznika. Wyrażam 

zgodę na wysłanie faktury VAT w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: 

……………………………………………………………… 

 

  
…………….…………………………………………………………… 

  podpis Zleceniodawcy 
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Załącznik do zlecenia 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 swobod-
nego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję 
Pana/Panią, że:  
administratorem Pana/i danych jest:  
Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów, zarejestrowany w Sądzie Rejono-
wym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000398452 NIP 949-217-97-29, REGON 
241988341 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  
realizacji i rozliczenia usług ekspertyzy wodomierza realizowanej przez ZGK Janów Sp. z o.o. na rzecz klientów.  
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:  
dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie 
nawiązywania współpracy, które będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z ko-
munikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZGK Janów 
Sp. z o.o.  
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:  
w razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji 
celu, dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom. 
okres przechowywania danych:  
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług opisanych w zleceniu oraz  
w przypadku, gdy świadczymy Pani/Panu usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków przez okres niezbędny 
dla realizacji tych usług oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych.  
Ma Pani/Pan prawo do:  
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,  
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
4. przenoszenia danych,  
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,  
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
Dane kontaktowe:  
z administratorem danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczt tradycyjnej na adres podany po-
wyżej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@zgk-janow.pl 
 

 
OŚWIADCZENIE INWESTORA 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zleceniu w celu podjęcia 
działań niezbędnych do przeprowadzenia ekspertyzy wodomierza, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną. 
 
 
 
………………………., dnia …………………………… r.                                                           …………………….……………………………… 
                                                                                                                                                     podpis zleceniodawcy 


