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Umowa na wywóz nieczystości płynnych – ścieków przemysłowych nr ………………………………….
Zawarta w dniu ………………………………………..
W sprawie wywozu ścieków z posesji położonej w ………………….…………… ul. …………………………..
Pomiędzy:
 Tomaszem Szczepańczyk
Piława Górna 58-240 ul. Lipowa 7a
Nip: 882 183 3969
Zwanym dalej w treści umowy Wykonującym.
 Imię Nazwisko:………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………......
Telefon Komórkowy:………………………………………………………..
Pesel:………………………………………………………………………………..
Adres e-mail:…………………………………………………………………….
Zakładana pojemność zbiornika w m3 ……………………………..
Zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym.
 Zamawiający całkowicie odpowiada, za jakość ścieków ciekłych wywożonych do stacji
zlewnej.
 Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dogodnego dojazdu i dojścia do
miejsca gromadzenia nieczystości płynnych oraz zapewnia że jest prawnym
właścicielem posesji.
 Wykonujący oświadcza, że posiada: zezwolenia na prowadzenie działalności
polegającej na świadczeniu usług w zakresie w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz umowy na wprowadzanie
nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
 Za wykonanie usługi Wykonujący pobiera opłatę według ceny umownej po
wykonaniu usługi
 Faktury za wywóz nieczystości zostaną wysłane na podany adres e-mail na co
Zamawiający wyraża zgodę.
 Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron.
 Obu stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym
wypowiedzeniem.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – RODO
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. tzw. RODO* dobrowolną i świadomą
zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez:
Administratora danych osobowych Tomasza Szczepańczyk NIP 882 183 3969 w celach:
 wykonania usługi
 wystawienia dokumentów rozliczających (cel rachunkowy)
Kategorie danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres posesji, Pesel, telefon, e-mail
klienta zamawiającego.
Cel przetwarzania:
 wykonanie usługi
 wystawienie dokumentów rozliczających (cel rachunkowy)
Okres przechowywania: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął
termin płatności zobowiązań podatkowych (art.70 par. 1 Ordynacji podatkowej Dz. U. z
2017r., poz. 2491, z późn. Zm.).
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa
w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do danych,
sprostowania danych, usunięcia danych- bycia zapomnianym oraz możliwość wycofania
zgody w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i
zrozumiałej formie.
Zostałem również poinformowany o tym, że dane przetwarzane i zbierane są przez
firmę Tomasza Szczepańczyk NIP 882 183 3969 PIŁAWA GÓRNA 58-240 ul. LIPOWA 7A i nie
będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie będzie odbywało
się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych z godnością i
poszanowaniem praw.
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