www.bracia.eu

Tel. 501-954-164
UMOWA NR ……../……../…………….

biuro@bracia.eu

Zawarta w dniu :……………………………..
W sprawie wywozu nieczystości płynnych z posesji położonej
w ………………….……………..….. ul. ………………………………………
Pomiędzy:
1) PHU DUDZIŃSCY Cezary Dudziński
Ul. Jana Kazimierza 429 05-26 Rembelszczyzna
Nip: 524-146-94-74
Zwany dalej w treści umowy ZLECENIOBIORCĄ.
2)

Imię Nazwisko: ………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………....
Pesel:……………………………………………………………………………
Telefo kontaktowy………………………………………………………………
Adres e-mail:…………………………………………………………………….
Deklarowana pojemność zbiornika w m3 …………….
Zwany dalej w treści umowy ZLECENIODAWCĄ.

§1
ZLECENIODAWCA całkowicie odpowiada, za jakość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni.
§2
ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do zapewnienia dogodnego dojazdu i dojścia do miejsca gromadzenia
nieczystości płynnych wolnego od śniegu i lodu .
§3
Opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych będzie odbywał się na zlecenie telefoniczne lub e-mail.
§4
ZLECENIOBIORCA za wykonanie usługi pobiera opłatę wg ceny umownej po wykonaniu usługi.
Faktury za usługę będą wysyłane na podany adres e-mail na co ZLECENIODAWCA wyraża zgodę.
§5
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§6
Umowa wygasa automatycznie bez powiadomienia zleceniodawcy jeżeli nie korzysta on z usług zleceniobiorcy przez
okres 3miesięcy z wyjątkiem oczyszczalni biologicznych.
§7
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z 1 – miesięcznym wypowiedzeniem w formie pisemnej.
Firma PHU DUDZIŃSCY Cezary Dudziński z siedzibą w Rembelszczyźnie przy ul. Jana Kazimierza 429, jako administrator danych osobowych,
informują Państwa iż:
- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy.
- posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
- dane osobowe będą przechowywane w naszym systemie na potrzeby realizacji operacji związanych z zawartą umową.
- mają Państwo prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu kiedy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ich ochronie z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- w celu zgłoszenia chęci sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia prawa do przetwarzania danych osobowych prosimy o
zgłoszenia na adres mailowy rodo@bracia.eu

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

