
 Bobolice, dnia …………………. 
 
…………………………………………. 
 (Nazwisko i imię) 

 
 

…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 (Adres) 
 

ZLECENIE 
 

 

 Zlecam Zakładowi Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach wykonanie usługi 

polegającej na:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Usługę proszę wykonać w terminie ……………………………………………………………………………………………………. 

Należność ureguluje w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury. 

 

 

…………………………………………. 
 Zlecający 
 
 

…………………………………………. 
 Księgowość 

 

 

…………………………………………. 
 Zatwierdzam do wykonania 

 
 
 
 
 
Usługę wykonano dnia ……………………………………. 
  



 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

W związku z art. 13 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 osobowych/), informujemy, że administratorem danych osobowych 

jest: 

 Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach 

ul. Reymonta 3, 76 - 020 Bobolice (zwany dalej ZUKiO).  

W ZUKiO został wyznaczony inspektor ochrony danych –  kontakt z 

inspektorem przez email: iod_zukio@bobolice.pl    

Przetwarzanie danych osobowych w ZUKiO odbywa się w celu realizacji umowy 

oraz na wniosek osoby zainteresowanej.  

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na 

podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom z którymi ZUKiO zawarł umowę 

powierzenia danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania 

danych.  

Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres wskazany w przepisach prawa ze 

szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej 
wycofania. 
 Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 
miejsce do momentu wycofania zgody. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów prawa. 

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do 

państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 


