Zlecenie wykonania prac dodatkowych w Mieście Przeworsk i Gminie Błażowa – instalacje PV
Sporządzone dnia ……………………………….
1.

2.

Dane Właściciela nieruchomości:
Nazwisko i imię: …………………………….……………………………………………………………….
Adres inwestycji: ……………………………………….……………………………………………………
Dane Wykonawcy:
ECO-TEAM SP. Z O. O. SP. K.
ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa
NIP: 5732844438, Regon: 243162154

W ramach prac dodatkowych zlecam wykonanie prac polegających na:

L.p.
1
2

Nazwa usługi

Wartość Łączna kwota
brutto usługi brutto
900,00
900,00

Wykonanie instalacji uziemienia
Montaż ograniczników przepięć klasy 1 i 2

3

Inne: ……………………………………………………………………………………….…………………………
SUMA:
Prace dodatkowe nie zostały wykonane
(podkreślić w przypadku, gdy prace dodatkowe nie odbyły się)

………………………………………………………………………………………………….
Podpis Właściciela/Pełnomocnika upoważnionego do wykonywania
wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy z Mieszkańcem
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC DODATKOWYCH
Strony uczestniczące w odbiorze stwierdzają, że prace montażowe zostały wykonane zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Zleceniu
wykonania prac dodatkowych. Mieszkaniec zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z powyższą specyfikacją w dniu zakończenia prac
montażowych i odbioru częściowego przedstawicielowi Wykonawcy. Na ww. okoliczność, zostanie wystawiony dokument KP, Jednocześnie
wyrażam zgodę na wystawienie przez ECO-TEAM SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą: 42-200 Częstochowa, ul. Poselska 30 faktury z tytułu dostawy,
sprzedaży i montażu dodatkowej armatury, związanej z montażem instalacji solarnej, bez podpisu osób upoważnionych do reprezentacji
spółki w formie reprezentacji. Akceptuję, że faktura będzie wystawiona w postaci pliku zapisanego w formacie PDF i doręczona za
pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: ………………………………………………………………………….……..
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ……………………………………………………….

……………………….…………………………………….
Wyrażam zgodę (data i podpis)

UWAGA!!!
Zarówno koordynator jak i ekipy montażowe są uprawnione do pobierania pieniędzy w imieniu Wykonawcy!!!

.................................................
(Właściciel obiektu)

…………………………………………….
(Przedstawiciel Wykonawcy)

Szanowni Państwo!
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECO-TEAM SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą
w Częstochowie, ul. Poselska 30, NIP: 5732844438. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa lub email:
biuro@eco-team.net.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu prowadzenia działalności
gospodarczej zgodnie z przepisami prawa. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom chyba, że
zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Panią/Panem.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody). Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@ecoteam.net lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych
umów, gwarancji oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych
ECO-TEAM SP. Z O. O. SP. K.
……………………….…………………………………….
Wyrażam zgodę (data i podpis)

