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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:.............................................................................................................................
MIEJSCE POBRANIA.........................................................................................................................................
ILOŚĆ PRÓBEK………………………………………………………………………………………………..
RODZAJ PRÓBKI……………………………………………………………………………………………...
PLANOWANA DATA POBRANIA / DOSTARCZENIA PRÓBKI*: ……………………………………..
SPOSÓB POBRANIA PRÓBKI DO BADAŃ**

:

- próbka pobrana przez personel Laboratorium
- próbka pobrana i dostarczona 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).

RODZAJ ZLECENIA **:

Zlecenie jednorazowe

FORMA PRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA **:

Poczta

PODAWANIE WYNIKÓW**: Z niepewnością pomiaru
CEL BADANIA: Zgodność w obszarze regulowanym prawnie

□
□
□
□

Zlecenie stałe
Odbiór osobisty

□
□

Bez niepewności pomiaru
Inne potrzeby

□

□

Zakres i metody badań oraz ich koszt zostały określone w:
„ Zakres badań …………………… ” –F-06/POL-13
Oświadczenie Klienta:
Zostałem powiadomiony o metodach badawczych stosowanych w laboratorium, czasie realizacji zlecenia, poufności badań wobec innych
Klientów, prawie do możliwości uczestnictwa w badaniach jako obserwator, o prawie do kontaktu z wyznaczonymi osobami, o kosztach
związanych z wykonaniem badań, o możliwości odwołania się w kwestiach spornych , o prawie do reklamacji lub skargi , o prawie do
wglądu do dokumentacji dotyczącej zapewnienia jakości badań.
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

Data, Podpis zleceniodawcy

, **) zaznaczyć właściwe

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
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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.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się przez adres email: iod@pwik.glogow.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane celem:
a) realizacji zawartej z PWiK w Głogowie sp. z o.o. umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia
(podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia)
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PWiK w Głogowie sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności
i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
c) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia).
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 odnośnymi przepisami prawa związanymi z celem
przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku wyrażenia przez
Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
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.
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

