
Data: 

Nr zlecenia:

Zlecający:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres korenspondencyjny:

Adres wykonania usługi:

NIP:

Nr telefonu:

Dział:

Opis usługi:

Termin wykonania usługi:

Wyszczególnienie usług:

Osoba odpowiedzialna:

Netto Stawka VAT Brutto

WYCENA

Podpis zlecającego

1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z wykonywaną usługą.

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą na drugiej 

stronie oraz zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi.

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.

Ul. Fabryczna 7a, 57-540 Lądek-Zdrój

NIP: 8811335069

tel. 74/8146345, e-mail: sekretariat@lukladek.pl

Zlecenie wykonania usługi

Podpis wykonawcy

Druk 002/LUK/22.10.2021



Data …....................

Zlecający:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres korenspondencyjny:

Wykonawca:

Potwierdzam bezusterkowe/usterkowe*wykonanie usługi wg zlecenia nr :

*niepotrzebne skreślić 

Uwagi : 

Podpis zlecającego Podpis wykonawcy

Klauzula Informacyjna - RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej jako: „RODO), Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. (dalej LUK Sp. z o.o.) informują, iż: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych są Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku- Zdroju, 57-540 

.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy telefonicznie pod numerem tel. 74 8146 345, mailowo pod adresem email:  

rodo@lukladek.pl oraz listownie na adres: Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o ul. Fabrycznej 7a w Lądku- Zdroju, 57-540.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego zlecenia na podstawie art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia niniejszego zlecenia, a po jego rozpatrzeniu, przez okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

5.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, a także podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia danych.

6.Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez LUK Sp. z o.o działań związanych z 

przedmiotem wniosku.

9.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej LUK Sp. z o.o. pod adresem: 

http://lukladek.pl/page36.html 

z dnia:

Protokół odbioru  wykonania usługi

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Druk 002/LUK/22.10.2021


