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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów
Dział Laboratorium
ul. Krochmalna 3, 67-200 Głogów, tel. 516 494 835
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

ZLECENIE BADANIA WODY / ŚCIEKÓW*
FIZYKOCHEMICZNE / MIKROBIOLOGICZNE*
DANE KLIENTA:
Nazwa:......................................................................................................................................................................
Adres:.......................................................................................................................................................................
NIP............................................................................................................................................................................
Tel. kontaktowy:.............................................e-mail:....................................................................................
MIEJSCE POBRANIA.........................................................................................................................................
ILOŚĆ PRÓBEK………………………………………………………………………………………………..
RODZAJ PRÓBEK……………………………………………………………………………………………...
PLANOWANA DATA POBRANIA / DOSTARCZENIA PRÓBEK*: ……………………………………..
SPOSÓB POBRANIA PRÓBEK DO BADAŃ**

:

- próbki pobrane przez personel Laboratorium
- próbki pobrane i dostarczone przez klienta do Laboratorium

□
□

W przypadku próbek pobranych samodzielnie przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie próbek, transport, metodę
pobierania oraz czystość pojemników. W przypadku wody przeznaczonej do spożycia wynik badania nie może służyć w obszarze regulowanym
prawnie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. z 2017 r. poz. 2294; zał. Nr 2, część C).

□
FORMA PRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA **: Poczta □
PODAWANIE WYNIKÓW**: Z niepewnością pomiaru
□
CEL BADANIA: Zgodność w obszarze regulowanym prawnie □
RODZAJ ZLECENIA **:

Zlecenie stałe

Zlecenie jednorazowe

Odbiór osobisty

□
□

Bez niepewności pomiaru
Inne potrzeby

□

PROSZĘ O UMIESZCZENIE NA SPRAWOZDANIU Z BADAŃ STWIERDZENIA ZGODNOŚCI
Z WYMAGANIAMI / SPECYFIKACJĄ:………………………………………………………… Tak
(Identyfikacja specyfikacji i/lub normatywu, z którym stwierdzana jest zgodność / niezgodność)

□

JEŻELI „TAK” TO ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI OKREŚLONA ZOSTAŁA:
Przez klienta
Laboratorium

□
□

Przepisy prawa

□

□

Dokumenty normatywne

Nie

□

□

(przedstawiona na formularzu F-01/POL-06 do procedury ogólnej POL-06)

Laboratorium informuje, że organ nadzorujący (oceniający wyniki) może posiadać inną zasadę podejmowania decyzji przy
stwierdzaniu zgodności z wymaganiami.

POZOSTAŁOŚĆ PRÓBEK PO BADANIACH: zwrócić klientowi

□

usunąć w laboratorium

□

Zakres i metody badań oraz ich koszt zostały określone w:
„ Zakres badań …………………… ” –F-06/POL-13
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przekazanie właściwemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań z badań wody lub informacji o przekroczeniach
parametrycznych jakości wody określonych w § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z
dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294).

……………………………………………
*) niewłaściwe skreślić

**) zaznaczyć właściwe

Data, Podpis zleceniodawcy
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Zleceniodawca oświadcza że:
1. Zapoznał się i akceptuje zasady realizacji usług i metody badań stosowane przez Laboratorium PWiK w Głogowie sp. z o.o.
(zgodnie z Załącznikiem/kami/ dołączonym/mi/ do niniejszego zlecenia).
2. Został poinformowany o prawie do kontaktu z wyznaczonymi osobami.
3. Został poinformowany o prawie złożenia skargi w terminie 14 dni licząc od daty odbioru sprawozdania z badań a skarga zostanie
rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Odstępstwa od w/w uzgodnień zostaną przekazane telefonicznie i wymagają / nie wymagają*/ pisemnej akceptacji.
5. Wyraża/nie wyraża zgody* na wykonanie badań nie objętych zakresem akredytacji.
6. Został poinformowany o kosztach badania, pobierania próbek i transportu do Laboratorium.
7. Został poinformowany o braku możliwości powtórzenia badań na tych samych próbkach oraz że Laboratorium nie przechowuje
próbek do celów rozjemczych.
8. Upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu zleceniodawcy.
9. Został poinformowany o możliwości uczestnictwa w badaniach w charakterze obserwatora.
10. Zleceniodawca ma zagwarantowaną ochronę praw własności.
11. Został poinformowany o zapewnieniu przez Laboratorium bezstronności i poufności zgodnie z obowiązującą deklaracją
o zachowaniu bezstronności i zobowiązaniem do zachowania poufności.
12. Został poinformowany o konieczności odstąpienia Laboratorium od zachowania poufności w sytuacjach wymaganych przez prawo.

Laboratorium informuje, że wynik końcowy badania na „Sprawozdaniu z badań” może być podany łącznie z niepewnością.
• wynik niższy od dolnego zakresu stosowania metody zostanie zapisany jako „<” (poniżej zakresu akredytacji)
• wynik badania powyżej zakresu akredytacji (górnego zakresu stosowania) zostanie podany bez symbolu akredytacji.

………………………………………………..
Data, Podpis zleceniodawcy

Klauzula informacyjna:
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 informujemy, iż:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można
kontaktować się przez adres email: iod@pwik.glogow.pl lub telefonicznie: 533 80 70 40
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim
jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz.1152, z późn. zm.).
W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione
innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania
danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy z PWiK
w Głogowie sp. z o.o., podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z PWiK
w Głogowie sp. z o.o..

………………………………………………..
Data, Podpis zleceniodawcy

Zlecam ponowne wykonanie badań wody/ścieków* zgodnie z zakresem badań z dnia ………………………………………
określonych na stronie nr……………………………………………. ***
………………………………………..
***Wypełnić w przypadku zgody na ponowne wykonanie badań parametrów przekraczających dopuszczalną wartość.

Data, Podpis

