
 
Zamówienie usługi 
 
z dnia............................. 
 
 

ZAMÓWIENIE 
 

 ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 

Imię i 
nazwisko/nazw
a firmy: 

 BUD REM Stanisław Niedźwiecki 

Adres: 
 ul. Włościańska 22 

16-300 Augustów 

NIP:  846-118-20-49 

Tel.:  502  097  931 

E-mail:  biuro@budrem-augustow.pl 

 

Zamawiany sprzęt:  

Data usługi:  

Godzina przyjazdu:  

Szacowany czas pracy:  

Miejsce wykonywania usługi:  

Opis usługi: 
 

 

Telefon do osoby nadzorującej prace:  

 
 
WARUNKI WYNAJMU: 
 

Cena netto 
Praca/godzinę:  

Koszt dojazdu/km:  

Forma płatności: Przelew …............dni               
 
 
Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednio utwardzoną nawierzchnię drogi dojazdu, 
oraz bezpieczne miejsce pracy dla zamawianego sprzętu. W przypadku ewentualnych uszkodzeń 
terenu konsekwencje ponosi zleceniodawca. 
 
 
 
 
 
…..............................................................                                                                 …............…......................................... 
             Podpis zleceniodawcy                                                                                                    Podpis zleceniobiorcy 

 



 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU 
DANYCH 

 
 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 
119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”, informuję iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest BUD REM Stanisław Niedźwiecki z siedzibą 
firmy przy ulicy Włościańskiej 22 w Augustowie. 

 
2. Państwa dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do 

zrealizowania powierzonych nam usług. Udostępnione nam dane przetwarzamy w celu: 
• wykonania i zawarcia zlecenia; 
• wystawiania i przechowywania faktur; 
• do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; 
• tworzenia zestawień. 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

 
3. Państwa dane mogą być przekazywane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, 

prawnikom, oraz dostawcom usług pocztowych. 
 

4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres konieczny do realizacji danych usług, 
w celach rozliczeń, oraz do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które będą przechowywane 
przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 

dotyczą, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 
6. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszają przepisy 

prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 
 


