ZLECENIE WYKONANIA BADANIA*: □ WODY,

NM

Nr ……………….

□ ŚCIEKÓW, □ OSADÓW

z dn. ………………

F 52/PO-02
Wydanie: 14
Strona:

JEDNORAZOWE □, STAŁE □

Zleceniodawca*: □ ZEWNĘTRZNY, □ WEWNĘTRZNY
Zleceniobiorca
MPWiK sp. z o.o.
Dział Laboratoryjny
ul. Toruńska 146
87-800 Włocławek

/pełna nazwa firmy-adres
Osoba fizyczna- imię, nazwisko i adres/
…………………………………………….
…………………………………………….

……………………………………
…………………………………....
NIP ………………………………
Telefon kontaktowy/osoba
……………………………………

Rodzaj badania*: □ FIZYKOCHEMICZNE, □ MIKROBIOLOGICZNE
Szczegółowy zakres badań wraz z metodami badań zgodnie z załączonym do zlecenia „Zakres badań do zlecenia” *

□ woda, □

ścieki, □ osady

Cel badania*:

□ zgodność z wymaganiami, □ jakość wody/ścieków/osadów □

inny

Data*: □ pobrania, □ dostarczenia próbki / próbek: ………………………………………………………………...
Miejsce / punkt pobrania próbki (dokładny adres, określenie miejsca pobrania )…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Próbka pobrana przez*: □ ZLECENIODAWCĘ / □ PODWYKONAWCĘ / □ PRÓBKOBIORCĘ
LABORATORIUM MPWiK Sp. z o.o. ……………………………………………………………………………..
1)

Stan próbki*: □ prawidłowy, □ nieprawidłowy (opis………………………………………………………………)
Numer próbki nadany w NM ( kod próbki ) ………………………………………………………………………....
Forma płatności*: □ przelew, □ gotówka po otrzymaniu faktury (zgodnie z obowiązującym „ Zakładowym
cennikiem usług”
MPWiK Sp. z o.o. jest płatnikiem VAT.
Oświadczenie1):Dział Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek.
Zleceniodawca został zapoznany z „Instrukcją pobierania próbek”: □ TAK, □ NIE
Próbka pobrana i dostarczona przez : ………………………………….......

……………………

Imię i nazwisko

Podpis

UZGODNIENIA:
1. Wyniki badań w formie „Sprawozdania z badań” należy przesłać*: □ pocztą,, □ zostaną odebrane osobiście.
2. Klient ma prawdo składania skargi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
z badań.
3. Zapewniamy poufność wykonywanych badań oraz uzyskanych wyników badań.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym poinformować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach
dotyczących podpisanego zlecenia w trakcie jego realizacji.
5. Dopuszcza się udział klienta podczas wykonywania zleconych badań.
6. Za wykonaną pracę Zleceniobiorca wystawi rachunek płatny przelewem na konto MPWiK Sp. z o.o./gotówką
w kasie przedsiębiorstwa.
7. Sposób podawania wyników: informacja o niepewności wyniku badania*: □ TAK,

□ NIE

8. Informacja o podwykonawstwie*:□ tak wyrażam zgodę - zostałem poinformowany o metodach badań stosowanych
w laboratorium podwykonawcy …………………………………………………………………………………………
(Nazwa Podwykonawcy i nr akredytacji)
□ nie wyrażam zgody
9. Należy zapisać odstępstwa od stosowanej metody pobierania próbek i badań *: □ tak, □ nie dotyczy…………
……………………………….…………………………………………………………………………………………

Przeglądu zlecenia dokonano*:

□ akceptuję, □ nie akceptuję ………………………………………
data i podpis

…………………………………………
(data i podpis upoważnionego pracownika Laboratorium)
*/właściwe zaznaczyć

……………………………
(data i podpis zleceniodawcy)

NM

ZLECENIE WYKONANIA BADANIA*: □ WODY,
Nr ……………….

□ ŚCIEKÓW, □ OSADÓW

z dn. ………………

F 52/PO-02
Wydanie: 14
Strona:

JEDNORAZOWE □, STAŁE □

Klauzula informacyjna - zapoznaj się z tematyką ochrony danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we
Włocławku przy ulicy Toruńskiej 146, tel 54 230 17 00. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Leszek Błaszczyński,
e-mail: iod@wodociagi.wloclawek.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1 lit b i c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. RODO i nie naruszają praw i wolności osoby, której dotyczą. Dane
osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji umowy oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie aż do upływu okresu
odpowiedzialności za działanie oraz do czasu przedawnienia roszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

