
 

 
 

Góra Kalwaria, dnia……………………….. 
………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

………………………………………. 
(Adres) 

………………………………………. 
(PESEL) 

………………………………………. 
(telefon kontaktowy) 

………………………………………. 
(adres e-mail) 

 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Górze Kalwarii 
ul. Św. Antoniego 1 
05-530 Góra Kalwaria 

 
 

ZLECENIE 
 
 

Zlecam wykonanie usługi……………………………………………………………………………………. 

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

zgodnie z warunkami technicznymi nr ……………………., na terenie mojej nieruchomości 

zlokalizowanej w miejscowości .………………………………………………………, ul. 

……………………………………. nr ……..………. 

 
Do niniejszego zlecenia załączam kopię warunków technicznych wykonania przyłącza 
wodociągowego/ kanalizacyjnego1. 
 
Należność za wykonanie zlecenia zobowiązuję zapłacić w terminie, zgodnie z wystawioną przez 
zleceniobiorcę (ZGK Sp. z o.o.) fakturą VAT. Jednocześnie upoważniam ZGK Sp. z o.o. do 
wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.  
 
 
 
 

………………………………………. 
         (data i podpis Zleceniodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, ul. 
Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii: iodo@zgkgk.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.   
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom: 

 osobom upoważnionym przez ZGK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, 
aby wykonywać swoje obowiązki, 

 podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – 
np. dostawcom systemów IT, kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, 
instytucjom które zgodnie z obwiązującymi przepisami mogą żądać przekazania danych. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy na 
dostawę wody/ odbiór kanalizacji.  

 


