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Zleceniodawca                                                                         Elbląg, dnia……………………. 

/Nazwisko i imię lub nazwa firmy oraz adres/  

………………………………………………. 

 

…………………………………………......... 

 

……………………………………………….. 

 

tel.……………………………………………. 

Elbląskie Przedsiębiorstwo                         

Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością 

 ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg 
Adres do korespondencji: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

ZLECENIE 

Zlecam(y) udrożnienie kanalizacji sanitarnej/deszczowej (zaznaczyć właściwe) na terenie  

posesji przy ulicy ............................................................................................nr……………… 

Należność płatna przelewem /gotówką w kasie EPWiK */ po otrzymaniu faktury VAT. 

Oświadczam(y), że jestem /jesteśmy - nie jestem /nie jesteśmy */ płatnikiem podatku od 

towarów i usług VAT. 

Numer identyfikacyjny NIP  ………….……............................................................................... 

Oświadczam /my, że EPWIK Sp. z o.o. świadczy usługę jako podwykonawca TAK / NIE*. 

 

ZASTRZEŻENIA 
 

EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu może odmówić wykonania zlecenia w przypadku: 

a/ jednoczesnych potrzeb własnych EPWiK 

b/ stwierdzenia nietypowych rozwiązań technicznych 

c/ utrudnionego dostępu do urządzeń kanalizacyjnych 

d/ ryzyka uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych. 

 

Poinformowano mnie /nas, że zakres usługi obejmuje czas od wyjazdu do powrotu na 

bazę, tj. czas przygotowawczo-zakończeniowy, czas transportu oraz czas zasadniczy 

wykonawczy. 

W przypadku nie wykonania usługi z przyczyn niezależnych od EPWiK (pkt b, c, d) 

EPWiK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia na instalacji 

Zleceniodawcy w przypadku, gdy Zleceniodawca nie poinformuje EPWiK o: 

- zamontowanej klapie zwrotnej 

- zmniejszającej się  średnicy kanału 

- załamaniu kanału, uszkodzeniach instalacji. 
 

 

*/ niepotrzebne skreślić       ....................................................

        (czytelny podpis Zleceniodawcy) 



 

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4 

 

F7.1.4 Zlecenie - zatory kanalizacyjne 
Wersja 3 
Data obowiązywania: 2018-05-25 

 
wszelkie prawa zastrzeżone Strona 2 z 2 

 

Klauzula informacyjna 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej Rozporządzeniem. Informujemy, 

iż od dnia 25 maja 2018r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa z 

przetwarzaniem przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Państwa danych osobowych. 

Informujemy, że na podstawie art.13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, 

aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

82-300 Elbląg, ul Rawska 2-4 

tel. +48 55 230 71 05 

e-mail: epwik@epwik.com.pl 

(zwane dalej Spółką) 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce 

tel. +48 55 230 72 42 

e-mail: iod@epwik.com.pl 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania Państwa danych 

związanych z realizacją zawartych ze Spółką umów. W przypadku niepodania danych, w/w 

nie będzie możliwe. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  

- niezbędny do realizacji umów, 

- regulowany przepisami innych ustaw np. prawo podatkowe, ustawa o księgowości etc. 

mailto:iod@epwik.com.pl

