Zleceniodawca(nazwa i adres firmy/klienta)
....................................................................
.......................................................................
.......................................................................

data: ...............................

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siedlcach
Oddział Laboratoryjny
08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 31

Zlecenie na pomiary poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych / użyteczności publicznej
Rodzaj pomieszczenia

Wykorzystanie
pomieszczenia

Źródła hałasu i sposób ich
funkcjonowania

Cel / przyczyna
pomiarów

dokładny adres miejsca wykonania pomiarów:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Oświadczam że zapoznałem się z metodykami badań stosowanymi w laboratorium:
PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach (norma archiwalna wycofana z katalogu
PN bez zastąpienia)

PN-87/B-02151/02 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości
poziomu dźwięku w pomieszczeniach” (norma zastąpiona przez PN-B-02151-02:2018-01, wykorzystywana w ocenie w związku z jej przywołaniem
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422- tekst jednolity, z późniejszymi zmianami))








Sugerowany
termin
realizacji................................................................................................. .......................................
Zapewnię w dniu badań dostęp do pomieszczeń wytypowanych do badań oraz normalny tok pracy wszystkich źródeł
hałasu.
Osoba do współpracy z laboratorium :................................................... tel. ..............................e-mail:……………………..
Zamawiam ..................... egzemplarzy sprawozdania z badań. W sprawozdaniu proszę o podanie niepewności wyników
badań : tak
/nie . Sprawozdanie odbiorę osobiście
/ proszę przesłać pocztą
.
Proszę o wcześniejsze przedstawienie warunków cenowych realizacji zlecenia : tak
/ nie .
Płatność za badania zostanie dokonana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury VAT w terminie 14 dni. Upoważniam
zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Dane do faktury:
Płatnik: ............................................................................................................ ...........................................................
....................................................................................................................................................................................
Pełna nazwa fimy – adres lub osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres, dla spółki cywilnej i jawnej - wspólnicy

NIP ..................................................................................Regon: ...............................................................................
Numer KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej........................................................................


Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
na powiadomienie przez laboratorium właściwego terytorialnie Inspektora
Sanitarnego jeżeli wyniki badań i/lub okoliczności pomiarów wskażą na zagrożenie środowiska lub życia człowieka.
 Wyrażam zgodę
/ nie wyrażam zgody
na przetwarzanie danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez
Administratora Danych Osobowych - PSSE w Siedlcach, w celu :
- realizacji zlecenia na wykonanie badań
- kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zlecenia
- obsługi ewentualnych reklamacji i dochodzenia roszczeń
- przesyłania ofert dotyczących badań w zakresie działalności laboratoryjnej PSSE Siedlce, informacji
marketingowych, szczególnie dotyczących zmian w zakresie akredytacji
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją nie podania
danych będzie brak możliwości wykonania badania / świadczenia usługi.
Wzór zlecenia z dnia 14.06.2018r.
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PSSE w Siedlcach jako administrator danych osobowych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej RODO) informuje iż:

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c) RODO f w celu: jw.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podwykonawcy oznaczeń wybranych czynników chemicznych w zakresie badań środowiska pracy
celem opracowania sprawozdania i faktury z badań podzleconych.

W innych przypadkach udostępniamy dane innym PSSE wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres podany w obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt wydanym na podstawie Zarządzenia
Dyrektora PSSE.

Gwarantujemy spełnienie praw klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:
- prawo dostępu do danych oraz sprostowania gdy uznacie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
- prawo usunięcia, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- prawo ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do przenoszenia danych
- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeśli odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
a Państwa sprzeciw jest zasadny
- prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wydanej przed jej cofnięciem
Z prawa do informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej PSSE mogą Państwo skorzystać w każdym momencie.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na naszej stronie internetowej : siedlce@psse.waw.pl

..................................................
Data, podpis i pieczątka klienta

Wzór zlecenia z dnia 14.06.2018r.
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