
 Nysa, ………………….. 

 

 

ZLECENIE WYKONANIA I/LUB ODBIORU ROBÓT* 

INWESTOR 

Imię i nazwisko/ Nazwa 
 

Ulica, nr 
 

Miejscowość, kod pocztowy 
 

PESEL 
 

NIP 
 

Telefon, e-mail 
 

 

Niniejszym zlecam ……………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

w miejscowości .................................................... przy ul. ................................................. nr ................... , 

na podstawie dokumentacji technicznej, uzgodnionej w Spółce WiK „AKWA” – nr uzgodnienia*: 

............................................................................................., na który posiadam decyzję o pozwoleniu na 

budowę*/ zgłoszenie* nr............................................................... z dnia* ………………………   

Oświadczam, że jestem* / nie jestem  płatnikiem VAT*. Zlecenie płatne na podstawie kosztorysu 

powykonawczego lub cennika, po wystawieniu faktury VAT przez WiK „AKWA” w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  

Oświadczam, że do prowadzonych robót zapewnię obsługę geodezyjną i kierownika budowy we własnym 

zakresie jak również dopełnię wszelkich formalności związanych z zajęciem pasa drogi*  

 

 

………………………………………………………….. 

Czytelny podpis Inwestora / pełnomocnika 

Załączniki: 

▪ Projekt budowlany* 
 

* niepotrzebne skreślić 



KLAUZULA INFORMACUJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Nysie przy alei Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa. 

2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.wikakwa.pl oraz pod adresem 

iod@wikakwa.pl. 

3. Państwa dane przetwarzać będziemy w celu wykonania zlecenia i rozliczenia należności za usługę w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

4. Podane dane przetwarzać będziemy przez 6 lat od wykonania usługi w celach finansowo – księgowych 

oraz dochodzenia roszczeń, lub dłużej, jeżeli będzie to wymagane odrębnymi przepisami prawa. 

5. Dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być również 

ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności 

podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

podatkową czy rachunkową.   

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zlecanej usługi. 

 

mailto:iod@wikakwa.pl

