ZLECENIE NA WYKONANIE USŁUGI GAZOWNICZEJ
Dane Zleceniodawcy:
Imię
Nazwisko
i/lub nazwa firmy
PESEL
NIP1
Telefon kontaktowy/E-mail
Reprezentowany przez:2
Umocowanie do reprezentacji wynika z załączonego do zlecenia:
Pełnomocnictwa

→

Uchwały

→
→

2

innego dokumentu

Adres wykonania usługi:
Ulica, numer domu/lokalu
Kod pocztowy, miejscowość

Dane do korespondencji (jeśli inny niż podany w danych Zleceniodawcy):
Imię Nazwisko/Nazwa
Ulica, numer domu/lokalu
Kod pocztowy, miejscowość

Zlecam wykonanie:
1) Usługi pozataryfowej zgodnie z Cennikiem Usług Pozataryfowych:
a) Wydanie warunków przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci gazowej

→

b) Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza lub sieci gazowej, których inwestorem nie jest PSG

→

c) Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż

→

d) Odbiór techniczny sieci gazowej, której inwestorem nie jest PSG lub nie przejdzie ona
na własność PSG

→

e) Uruchomienie instalacji przez napełnienie gazem i odpowietrzenie bez montażu
układu pomiarowego (gazomierza)

→

- ilość kolejnych uruchomień dostawy paliwa gazowego po usunięciu przez Klienta wskazanych wcześniej
nieprawidłowości
f) Wyłączenie dopływu gazu do budynku poprzez zamknięcie kurka głównego wraz
z rozłączeniem instalacji gazowej

→

2) Usługi taryfowej wykonywanej przez Operatora na zlecenie Odbiorcy:
a) Wstrzymanie dostarczenia paliwa gazowego w Miejscu odbioru

→

b) Wznowienie dostarczenia paliwa gazowego w Miejscu odbioru

→

c) Założenie plomby na urządzenia podlegające oplombowaniu, w szczególności po naprawie,
konserwacji i remoncie instalacji

→

d) Wymiana uszkodzonego Układu pomiarowego

→

1 dotyczy przedsiębiorstw (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
2

wypełnić jeśli dotyczy

e) Dodatkowy odczyt niewynikający z harmonogramu odczytowego ustalonego dla danej grupy taryfowej →
3) Innej usługi lub dodatkowe informacje:

4) OŚWIADCZENIA:
a) Oświadczam, że zostałem poinformowany o odpłatności za zleconą usługę w oparciu o obowiązującą taryfę
Cennik Usług Pozataryfowych lub/i kalkulacje indywidualną i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT za
usługę przewidzianą w w/w przypadkach.
Koszt robót może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych bądź
w przypadku zaniechania części prac.
b) Oświadczam: - że jestem właścicielem nieruchomości zgodnie z w/w adresem wykonania usługi
- że jestem współwłaścicielem nieruchomości zgodnie z w/w adresem wykonania usługi2
c) Oświadczam, iż w przypadku współwłasności posiadam zgodę innych współwłaścicieli na zlecenie usługi 2
d) Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe. W przypadku ujawnienia nieprawdziwości
danych lub w przypadku działania bez umocowania lub z przekroczeniem umocowania do
reprezentacji Zleceniodawcy, zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie
Zleceniobiorca oraz zobowiązuję się do zapłaty ceny zleconej usługi.
e) Oświadczam, iż Upoważniam przedstawicieli Zleceniobiorcy do wstępu na ww. miejsce wykonania
zleconej usługi.
5) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję,
iż Administratorem Pani/Pana danych` osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100
Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) w celu:
● wykonania zleconej usługi oraz wystawienia faktury i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
nałożonych na Administratora oraz dochodzenia roszczeń związanych z usługą,
● obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6,
ust. 1, lit. f) w celu:
● przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu czynności,
● windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym należność została uregulowania.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom
egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji usługi.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://www.psgaz.pl/bezpieczenstwo-informacji.

Miejscowość, data

Czytelny podpis Zleceniodawcy

1 dotyczy przedsiębiorstw (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
2

wypełnić/zaznaczyć jeśli dotyczy

