Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
41-404 Mysłowice

ZLECENIE WYKONANIA
BADAŃ WODY
(data wpływu, numer kancelaryjny)
ZLECENIODAWCA

1. Imię i nazwisko/nazwa firmy

nr telefonu

2. Adres / pieczątka firmowa lub dane firmy

NIP

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU USŁUGI
1. Rodzaj badania
 fizyko-chemiczne wody

 mikrobiologiczne wody

Szczegółowy zakres badań należy zaznaczyć w niniejszym zleceniu (str.2 zlecenia)

2. Miejsce pobrania próbki (adres, numer działki)
.........................................................................................................................................................................................................

3. Obiekt zlecenia:
 woda z sieci wodociągowej
 woda ze studni
 woda z basenu
 inne .........................................................................................................................................................................................

4. Cel badania:
 monitoring/kontrola jakości
 oznaczenie składu
 cele gospodarcze
 cele przemysłowe /technologiczne
 otwarcie lokalu
 badanie kontrolne w lokalu
 określenie przydatności wody do spożycia po zakończeniu budowy przyłącza wodociągowego
 określenie przydatności wody do spożycia po zakończeniu budowy sieci wodociągowej
 inne .........................................................................................................................................................................................

5. Proponowany termin pobrania próbek do badań:
.......................................................................................................................................................................................................

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ*
 odbiór osobisty w Biurze
 wysłanie faktury
 wysłanie faktury na adres e-mail (proszę poniżej wpisać adres e-mail
Obsługi Klienta w siedzibie
drogą pocztową na dane
DRUKOWANYMI LITERAMI)
MPWiK przy ul. Fabrycznej 10
wyżej wymienione
w Mysłowicach
w zleceniu
…………………………………….………………………………….......
*prosimy o zaznaczenie wybranej opcji
Odbiór wyników badań wyłącznie po opłaceniu faktury:
 w kasie w siedzibie MPWiK Mysłowice przy ul. Fabrycznej 10 (kasa czynna poniedziałek-piątek od 7:00 do 11:00)
 przelewem bankowym

KONTAKT W SPRAWIE ODBIORU WYNIKÓW
BIURO OBSŁUGI KLIENTA tel. 32 223-59-39

ZAKRES ZLECENIA:
Rodzaj usługi

Zaznaczyć [X]

Pobranie próbki do analizy wody
ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA WODY
Lp

Oznaczenie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Barwa
Mętność
Smak
Zapach
pH
Przewodność elektryczna
Glin
Żelazo
Chlor wolny

Zaznaczyć [X]

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY
Lp

Oznaczenie

1
2
3

Escherichia coli
Enterokoki
Bakterie grupy coli
Ogólna liczba mikroorganizmów
22±2oC po 72 h

4

Zaznaczyć [X]

Inne oznaczenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, informujemy zgodnie z art. 13 RODO że:
1. Administratorem danych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice; e-mail:
mpwik@mpwikmyslowice.pl; tel. (32) 223 59 30, fax (32) 223 43 10.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: iod@mpwikmyslowice.pl; tel. (32) 223 59 30.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez MPWiK Mysłowice jest art. 6 ust. 1 lit. b), c), d), f) RODO.
4. Cele przetwarzania danych osobowych to w Państwa przypadku:





rozpatrywanie wniosków i podań,
realizacja umów zawartych z Odbiorcami Usług,

realizacja obowiązków prawnych ciążących na MPWiK.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być np. uprawnione instytucje lub organy - w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności - typu: Policja, Sąd, Prokuratura,
Straż Miejska oraz podmioty, z którymi spółka zawarła umowy powierzenia dla realizacji celów z pkt 4.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez MPWiK, ma prawo żądania do:








dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach dla rozpatrzenia
i realizacji ZLECENIA
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego numeru telefonu i adresu mailowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach
do kontaktów związanych z realizacją ZLECENIA.
Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą
w Mysłowicach.

Kontakt: Dział Ochrony Środowiska i Górnictwa
MPWiK: tel. kom 511 171 497 lub 517 716 975

.........................................................
data i podpis Zleceniodawcy

