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I. Zleceniodawca zobowiązuję się do wskazania miejsca wykonania usługi. 
II. Zleceniobiorca zastrzega sobie, że wykonanie usługi jest uzależnione od warunków pogodowych. 
III. Zleceniodawca zapewni dostęp do wskazanej działki, na której ma wykonać usługę. W przeciwnym razie 

zostanie obciążony kosztami dojazdu. 
IV. Zleceniobiorca informuje, że zrębkowanie gałęzie nie mogą przekraczać średnicy do 10 cm, i muszą być one 

w stanie bezlistnym. 
V. Usługa zostanie rozliczona na podstawie faktycznych godzin pracy robotników i sprzętu. 
VI. Po wykonaniu usługi zostanie wystawiona faktura VAT za usługę. 
VII. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty za usługę do czternastu dni od otrzymania faktury. 
VIII. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wywóz i utylizację odpadów powstałych w skutek 

robót (gałęzie, zrębki). Opłata zostanie naliczona na fakturze. 
IX. Dopuszcza się sytuację, gdzie zleceniodawca wyznacza w obrębie swojej posesji miejsce składowania 

powstałego materiału roślinnego. 
 
 

Pozostałe ustalenie: 

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje powyższe warunki zlecenia.  

……………………………………          ……………………………………………….. 
             Data         Czytelny podpis zleceniodawcy 
 

ZLECENIE NA ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI 

Dane do faktury: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwisko i imię / nazwa firmy 

 

…………………………………………………………… 
ulica i nr domu 

 

………………………… 
kod pocztowy 

 

…………………………………… 
miejscowość 

 

…………………………………….. 
NIP 

Osoba do kontaktu: 

 

…………………………………………………………...……………….. 
nazwisko 

 

…….…………......……………….. 
imię 

 

…………………………………………… 
telefon 

Podstawowe informacje: 

Miejsce wykonania usługi:  

  



KLAUZULA INFORMACYJNA: 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwany dalej RODO : 
1) Zleceniodawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zlecenia oraz które udostępnił Zleceniobiorcy. 
2) Zleceniobiorca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zlecenia oraz które udostępnił Zamawiającemu. 
 

Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informują, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Krzeszowicach, pl. Franciszka Kulczyckiego 1. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
walmarbhp@onet.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z komunikacją pomiędzy nami a Panią/Panem na podstawie wyrażonej zgody. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia 
zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:  
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów 

IT, 
2) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami. 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8 .  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

……………………………………          ……………………………………………….. 
             Data         Czytelny podpis zleceniodawcy 


