……………………………………….

Stalowa Wola, dnia ………………

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

……………………………………….
(adres)

…………………………....................
(NIP)

………………………………………
(numer telefonu)

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
ZLECENIE
Na wykonanie usługi budowlanej w zakresie:
- udrażniania / czyszczenia* kanalizacji ………………………………………………..….
- inne ……………………………………………………………..………………….……...
……………………………………………………………..………………….…….
w miejscowości …………………………………………………………………………………
(określić miejsce/adres wykonania usługi)

…………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem inwestorem / wykonawcą* zleconego zadania.
Oświadczenie składa się na potrzeby podatku VAT (Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 2024).

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L
119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.,
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzk.stalowa-wola.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
* - niepotrzebne skreślić

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania niniejszej umowy, a po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
związanych z niniejszą umową;
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.

……………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

* - niepotrzebne skreślić

