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…..………………………, dnia…………………….
(miejscowość)

ZLECENIODAWCA:

Nr zlecenia

……………………………………….……………….
(nazwa i adres firmy)

………………………………………………………….
………………………………………………………….
NIP……………………………………………………
Tel. kontaktowy …………………………………

ZLECENIOBIORCA:
Laboratorium
Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno

ZLECENIE WYKONANIA ANALIZY ŚCIEKÓW
Zlecam wykonanie badań ścieków w zakresie niżej wymienionych parametrów:
(wybrane parametry proszę zaznaczyć – X)
Badany
parametr

Oznaczany parametr

Identyfikacja metody
badawczej
PN-EN ISO 10523:2012

pH
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
PN-ISO 15705:2005
(metodą dwuchromianową) ChZTCr
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
PN-EN 1899-1:2002
BZT5 (z rozcieńczeniem)
Fosfor ogólny
PN-EN ISO 6878:2006
Zawiesiny ogólne

PN-EN 872:2007

Chlorki

PN-ISO 9297:1994

Azot amonowy

PN-ISO 5664:2002

Azot ogólny

Metoda obliczeniowa

Azot azotanowy

PN-82.C-04576.08

Azot azotynowy

PN-EN 26777:1999

Azot Kjeldahla

PN-EN 25663:2001

Azot ogólny
Siarczany

Procedura testowa HACH 1)
Procedura testowa HACH –
metoda kuwetowa2)

Z-8.5/1.0.1.
Procedura testowa HACH –
metoda saszetkowa2)

Siarczany
1)
2)

- metoda równoważna do metody referencyjnej (Dz.U.2019.1396) zgodnie z instrukcją badawczą IB-06 wyd. z dn. 27.03.2018 r.
- zgodnie z instrukcją badawczą IB-08 wyd. z dn. 25.07.2019 r.

Miejsce pobrania próbki/próbek* ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dane nieobowiązkowe)
Próbka została pobrana i dostarczona przez Zleceniodawcę.
Forma przekazania sprawozdania z badań i faktury: osobiście w siedzibie GOŚ Sp. z o.o./wysłane pocztą
na wskazany adres*.
Sposób płatności: przelew/gotówka*.
Laboratorium informuje:
1. Laboratorium GOŚ Sp. z o.o. w Kutnie posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg Normy
PN-EN ISO 9001:2015.
2. Zleceniodawca ma zagwarantowaną poufność badań.
3. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji do 14 dni po otrzymaniu Raportu z badań.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania w jak najszybszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
5. Wykonawca dopuszcza wydłużenie terminu realizacji po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.
Oświadczenie Zleceniodawcy:
1. Wyrażam zgodę na wykonanie badania proponowanymi metodami stosowanymi w Laboratorium GOŚ Sp. z o.o.
w Kutnie.

…………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis Zleceniodawcy lub osoby upoważnionej
*niepotrzebne skreślić

________________________________________________________________________________________
Informacja o przetwarzania danych osobowych
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”.
Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Zleceniobiorca.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: abi@gos.kutno.pl.
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a.
podjęcie niezbędnych działań na żądanie Zleceniodawcy zmierzających do zawarcia niniejszej umowy, a następnie
jej wykonanie, gdy Zleceniodawca jest stroną tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b.
prawnie uzasadniony interes jaki Zleceniobiorca posiada w tym aby przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących
Zleceniodawcę w wyniku zawarcia i wykonania niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c.
wykonanie obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d.
dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Do odbiorców danych osobowych Zleceniodawcy lub osób reprezentujących Zleceniodawcę należą następujące grupy podmiotów:
a.
osoby upoważnione przez Zleceniobiorcę – pracownicy i współpracownicy Zleceniobiorcy, którzy przetwarzają dane
osobowe w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b.
podmioty przetwarzające, wykonujące czynności przetwarzania na zlecenie Zleceniobiorcy – m.in. podmioty świadczące
usługi informatyczne, usługi prawne;
c.
inni odbiorcy danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy, np. kurierzy.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności
od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, jednak nie krócej niż przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstało
po naszej stronie zobowiązanie podatkowe.
Zleceniodawca oraz osoby reprezentujące Zleceniodawcę posiadają prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie przyjmowania nieczystości płynnych
do naszego punktu zlewnego oraz zawarcia i wykonania umowy.
Aktualne zasady ochrony prywatności znajdują się na stronie internetowej: www.gos.kutno.pl.

