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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  

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

NIP (wpisują wyłącznie przedsiębiorcy)   

 

Z L E C E N I E 

 

Ja niżej podpisany/a, legitymujący/a się dowodem osobistym / innym dokumentem* seria ….… nr ………………….……………, 

zlecam ZGK Janów Sp. z o. o. wykonanie na posesji w miejscowości ……………………………………………….…………...……. przy ulicy 

………..………………………..……………., nr ewidencyjny działki …………..………… następujących robót (proszę wskazać właściwy 

zakres zlecanych prac, poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka): 

 modernizacja końcowego odcinka wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

  

 montaż podlicznika, 

  

 wymiana zaworu przed wodomierzem głównym, 

  

 wymiana zaworu za wodomierzem głównym, 

  

 budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego*, 

  

 zabudowa studzienki wodomierzowej na istniejącym przyłączu wodociągowym, 

  

 odpłatne usunięcie awarii przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego, 

  

 modernizacja istniejącego przyłącza wod./kan.* polegająca na: ……………………………………………………………………………… 

  

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

  

 inne prace (proszę opisać zakres prac): …………………………………….…………………………………………………………………………….. 

  

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

 

Wartość ofertowa prac wynosi …………….……… PLN brutto. Przyjmuję do wiadomości, że faktura końcowa wystawiana jest 

w oparciu o kosztorys powykonawczy uwzględniający zmianę ilości lub rodzaju zastosowanych materiałów i ich cen za-

kupu oraz wykonanego zakresu prac, a ewentualna rozbieżność między ceną ofertową a ceną ostateczną zwykle mieści 

się w zakresie +/- 10%, ale może być również większa.  

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

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

 

*niepotrzebne skreślić  
…………….…………………………………………………………… 

  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 swobodnego 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 Rejonowym 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 instalacyjno-budowlanych opisanych w zleceniu oraz innych usług realizowanych 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 nawią-

zywania współpracy, które będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomię-

dzy 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 powyżej 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 zrealizowania zleconych prac instalacyjno-budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Euro-

pejskiego 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 …………………….……………………………… 

 


