
                    Data (d/m/r) :

Numer zamówienia

Nazwa: Nazwa

Adres: Adres

Kod: Kod 82-300 Miejscowość Elbląg

Telefon: Telefon

NIP/PESEL:

email:

Ilość JM Wartość NETTO

Wartość zamówionego towaru netto    

Wartość VAT 23 %

Sposób zapłaty Razem  brutto

    

  1.Upoważniam Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  2. Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej na podany adres e-mail: ……………………………

Oświadczam, że akceptuję warunki wykonania zlecenia przedstawione przez Spółkę EPGK.

Data

Nr zamówienia

Osoba odpow.

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS  0000685469  NIP 5783125340 DUNS 438429454

BDO: 000051366  Kapitał zakładowy: 6 869 000,00 zł 

EPGK Sp. z o.o.

ul. Szańcowa 1

55 232 64 08;  email: epgk@epgk.pl

Opis Cena netto

Podpis osoby uprawnionej Zamawiającego

Elbląskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Szańcowa 1; 82-300  Elbląg 
tel: 55 232 64 08 

Zamawiający Wykonawca 

Termin realizacji  

Zatwierdzone przez: 

Notatki/Uwagi 

 ZAMÓWIENIE 

 Przelew 14 dni / Gotówka 
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                                               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).
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