TECHNIKA KOMUNALNA

TEKOM

SP. Z O.O.

ul. Podwale 12a, 56-200 Góra

A.

B.

Imię i Nazwisko

Nazwa firmy

Adres zamieszkania

Adres firmy

Nr telefonu

Nr telefonu

NIP

UMOWA – ZLECENIE
Zlecam Technika Komunalna “TEKOM” Sp. z o.o. ul. Podwale 12A wykonanie usługi:




Termin płatności za wykonaną usługę wskazany zostanie na fakturze
Opóźnienie lub termin zmiany wykonania usługi należy zgłosić telefonicznie pod
nr 65 543 24 91 lub 65 543 21 59

WYCENA USŁUGI:

Podpis
osoby zlecającej:

Data wykonania usługi:

Podpis
osoby przyjmującej zlecenie:
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Technika Komunalna „TEKOM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podwale 12A, 56-200 Góra, KRS 0000193384
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się przez adres
e-mail: sekretariat_tekom@wp.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane celem:
a) realizacji niniejszej umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce TEKOM w Górze w związku z
prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów,
c) dochodzenia należności.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w celu realizacji niniejszej
umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo 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 w
dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub
realizacji umowy z Techniką Komunalną „TEKOM” Sp. z o. o., podanie przez Panią/Pana
danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny,
jednak konsekwencją niepodanie tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji
umowy z Techniką Komunalną „TEKOM” Sp. z o. o. w Górze.

Miejscowość i data

Czytelny podpis Wnioskodawcy
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