
 
Chojna, dnia ………………………. 

 
 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nr pesel/ NIP : ……………………………………………….. 
 
 
Nr. telefonu : …………………………………………………. 
 
 
 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie 

Spółka z o.o. 

ul. Słowiańska 1 

74-500 Chojna 

 

 
ZLECENIE 

 
 

Zlecam wykonanie usługi: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
na terenie nieruchomości: (adres) ……………………………………………………………………………... 
 
 
w dniu: …………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych     
w Chojnie Sp. z o.o. adres: ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna, adres e-mail: 
sekretariat@pukchojna.pl, tel. 91 414 16 44. 
b) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować                       
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@pukchojna.pl pod 
numerem telefonu 91 414 16 44; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 
c) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu wykonania 
zlecenia, wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę. 
d) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zlecenia, 
art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze – w szczególności - wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy                  
z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony       
roszczeń w związku z realizacją powyższego zlecenia. 
e) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania zlecenia. Jest 
Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  
brak możliwości realizacji zlecenia. 
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, przez okres    
realizacji zlecenia, oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych 
przepisach prawa. 
g) Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp: pracownicy Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., współpracujące z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 
w Chojnie Sp. z o.o. firmy prawnicze i informatyczne, podmioty świadczące działalność 
pocztową. 
h) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 
i) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
j) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO. 
 
                    

                              ____________________________________ 
               data i czytelny podpis wnioskodawcy 
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