
                                                                                                                Dnia: ………………………………...        
Elbląskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                       

 ul. Szańcowa 1 ; 82-300 Elbląg                                                                                                     

           tel: 55 232 64 08 

                                                                       

                                                                   Zamówienie nr ………………… 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY 

 

               WYKONAWCA    

 

Nazwa firmy:  Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. 
Imię i nazwisko 

przedstawiciela: 
 Marek Cymerys – Dyrektor Spółki 

Adres:  ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg 

Email:  epgk@epgk.pl 

Telefon:  55 232 64 08 

Dane do faktury: 

 

NIP:………………………………… 

REGON:……………………………… 

KRS:…………………………………… 

 

NIP: 578-312-53-40 

REGON: 367431388 

KRS: 0000685469   

Nr rachunku bankowego: 49 1240 2265 

1111 0010 7381 8134PE 

                          

                                     DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia:  

Adres dostarczenia/wykonania:  

Termin realizacji zamówienia:  

  

                                                                     ROZLICZENIE: 

Forma i termin płatności: Faktura Vat , termin płatności : 14 dni od daty wystawienia faktury 

Wartość netto:  

Stawka Vat:                              
Wartość brutto:  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zapoznałem(am) się z ofertą dostaw i usług, które zamawiam, ceną i warunkami realizacji oraz 

zobowiązuję się do opłacenia faktury Vat w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

2. Wysyłając ten formularz Zamówienia, wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych danych 

wyłącznie do celów wewnętrznych Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej       

Sp. z o.o. 

3. Oświadczam, że Zamawiający jest płatnikiem Vat i upoważnia Elbląskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do wystawienia faktury Vat bez podpisu odbiorcy. 

 

                                                                                                   …………………………… 

                                                                                                  Podpis osoby uprawnionej 



                             Obowiązek informacyjny Administratora danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:  

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1, tel. 55 232 64 

08 

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@epgk.pl lub 

korespondencyjnie na adres administratora wskazany powyżej.  

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust 1 lit b) RODO – tj. w ramach 

realizacji niniejszego zlecenia oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO czyli obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze a wynikających m.in. z przepisów finansowo – księgowych czy 

archiwizacyjnych. 

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, które mogą mieć dostęp do danych osobowych na mocy zawartych 

umów powierzenia. 

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.;  

6.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych 

nie będzie możliwa realizacja celu. 

7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

8.    Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − 

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9.    nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

10.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie w kontekście infrastruktury 

informatycznej, z której korzystamy. Do przekazania dochodzi w oparciu o decyzję Komisji 

Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub właściwe zabezpieczenia w postaci 

zatwierdzonych przez Komisję standardowych klauzul umownych (przy czym przysługuje Pani/ Panu 

prawo uzyskania kopii danych przekazanych na podstawie  takich klauzul). 


