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PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Brzegu Spółka z o.o.  
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg  

Laboratorium 
Gierszowice, 49-332 Olszanka  

Telefon kontaktowy 774119978 

 
Zleceniodawca: 

Imię i nazwisko/ Firma …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………. 

Data zlecenia: 

 

1. Przedmiot zlecenia: …………………………………………………………………………………………………….. 

Lp. Miejsce pobrania próbki do badań/punkt pobierania próbki 

  

  

  

  

 

2. Data pobrania/ dostarczenia٭ : ………………..Typ próbki: jednorazowa/złożona٭ 

3. Zakres i metody badań dla ( zaznaczyć właściwe): 

□ ścieków, określa załącznik nr PO-02/F3          □ wody, określa załącznik nr PO-02/F2           

□ osadów, określa załącznik nr PO-02/F3          □ gleby, określa załącznik nr PO-02/F4 

4. Koszt badania wg aktualnego cennika PWiK w Brzegu Sp. z o.o. 

5. Klient ma prawo do uczestniczenia w badaniach wyłącznie jako obserwator. 

6. Klient ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia „ Sprawozdania z  

badań „ lub rachunku za wykonane badania. Skargi i reklamacje są rozpatrywane zgodnie z obowiązującą w laboratorium 

procedurą. 

7. Laboratorium gwarantuje Zleceniodawcy poufność badań. 

8. W przypadku samodzielnego pobierania próbek Zleceniodawca zostanie poinformowany o pobieraniu i transportowaniu 

próbek, zgodnie z instrukcjami IO/1/PO-14; IO/2/PO-14; IO/3/PO-14; IO/4/PO-14 oraz poinformowany o negatywnym wpływie 

nieprawidłowego pobierania i transportowania próbek na jakość wykonywanych badań w przypadku niestosowania się do 

zaleceń laboratorium.  

Zostałem poinformowany o sposobie pobierania i transportowania próbek zgodnie w/w instrukcjami: 

 

Data i podpis Zleceniodawcy/przedstawiciela Zleceniodawcy  …………………………………………………………...             

Przegląd zlecenia ustalenia z klientem: 

1. Cel wykonania badania 

 ocena zgodności z przepisami prawa 

 dla informacji własnej Zleceniodawcy 

2. Wstępna wycena wykonania usługi: ……………………………… 

3. Termin realizacji zlecenia:………………………………………….. 

4. Sprawozdanie z badań przekazać ( zaznaczyć właściwe): 

□  Pocztą        □  odbiór osobisty w sekretariacie    □  odbiór osobisty w laboratorium 

5. Sposób pobrania próbek do badań ( zaznaczyć właściwe): 

 □  próbka pobrana i dostarczona przez próbkobiorcę laboratorium 

 □ próbka pobrana i dostarczona przez Zleceniodawcę wg instrukcji podanej przez laboratorium 

 □  inny:…………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Forma płatności: przelew 

7. Wyniki badań podawać z niepewnością: tak/ nie ٭  

 

Dokonano przeglądu zlecenia i przyjęto do realizacji: ………………………………………………………………….. 

                                                                                                                              (data i podpis) 

 

Data i podpis Zleceniodawcy/przedstawiciela Zleceniodawcy ………………………………………………………            

 

Inne/uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zmiany wprowadzane do zlecenia przed rozpoczęciem badania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zapisy z rozmów z klientem w czasie realizacji zlecenia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

  niepotrzebne skreślić ٭

 

Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów wynikających z jego realizacji. 

 

 
 

…………………………………………… 
  Podpis 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.  z siedzibą w 

Brzegu przy ul. Wolności 15. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK w Brzegu Sp. z o.o.  jest Pani Agnieszka Jarosz z którą można skontaktować się 

poprzez e-mail: sekretariat@pwik.brzeg.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw: 

a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

oraz z zakresu rachunkowości (art 6 ust 1  lit. c RODO), 

b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy (art 6 ust 1 lit. b RODO), 

c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PWiK w Brzegu Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym 

dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO), 

d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a 

RODO) 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez PWiK w Brzegu Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.  

5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy 

uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego PWiK w Brzegu Sp. z o.o./ do czasu 

realizacji umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PWiK w Brzegu Sp. z o. o /do czasu cofnięcia zgody. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

…………………………………………… 
  Podpis 

 

mailto:sekretariat@pwik.brzeg.pl

