
 

 

 

MPGK Sp. z o. o. 

ul. Wolności 26 

73-200 Choszczno 

tel. cent. (95) 765-23-75 

 

Biuro Obsługi Klienta 

tel. (95) 765-20-66 

 

DANE ZLECENIODAWCY 

Nazwa pełna firmy/Imię, nazwisko, adres siedziby/zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

Numer ewidencyjny Zleceniodawcy  NIP (firmy)  /PESEL(klient indywidualny) 
 

 

 Adres korespondencyjny (ulica – nr – miejscowość – kod pocztowy) 

 

 

 

Nr telefonu 

 

ZLECAM : 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 
 
1).......................................................................................................... ......................................................................................................  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z aktualnie obowiązującym cennikiem usług Spółki i zobowiązuję się do uregulowania faktury za wykonanie 

powyższego zlecenia w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia, 

- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie przy ul. Wolności 

26, 73-200 Choszczno moich danych osobowych w celu rozpatrzenia i realizacji niniejszego wniosku. 

       Zlecenie sprawdził i przyjął:         Podpis zleceniodawcy-płatnika 

 

 

 

Choszczno, dnia ..................20...r. 

 

ZLECENIE 



   .............................................................                 .......................................................... 
              (pieczęć i podpis, data przyjęcia)  
 

POTWIERDZAM WYKONANIE ZLECENIA 

Zlecenie wykonano dnia...........................................................r. 

 

 
......................................................................................................  

Zleceniobiorca (pracownik MPGK Sp. z o.o.) 

 

 
..................................................................................................... ....       

                                                                         Zleceniodawca/osoba upoważniona 

 

Klauzula informacyjna / zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Informujemy, że: 

 

  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych wyrażonych poniżej jest: 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno 

tel. 95-765-23-75, adres e-mail: rodo@mpgkchoszczno.pl 
 

 Celem zbierania danych jest przetwarzanie w związku ze złożonym zamówieniem na 

usługę. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępności do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzanie , a także prawo sprzeciwu, zażądania przetwarzanie i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 

skarg do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Danych Osobowych). 

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania danych związanych 

z wykonaniem zamawianej usługi. 

 W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi.  

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu przedmiotom 

trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 Dane osobowe przechowywane są zgodnie z przepisami archiwizacji dokumentów 

oraz przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 

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

czytelny podpis 


