ZLECENIE WYKONANIA POMIARÓW / BADAŃ
…./354/………./………..

Data przyjęcia zlecenia:

Zleceniodawca:
.......................................................................................................................................................................
Adres prowadzonej działalności ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania oraz PESEL*..…..….....................................................................................................
(dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
* Uprzejmie informujemy, że podane dane będą wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zlecenia.
Administratorem zebranych danych będzie CBJ sp. z o.o. Zleceniodawca ma prawo do bieżącej aktualizacji podanych danych,
zgłaszając zmiany na adres email: cbj@cbj.kghm.pl

NIP: .................................................................. REGON: .........................................................................
Tel/fax:……………………………………….e-mail:…………………………………………………………….....
Osoba do kontaktu ze strony Zleceniodawcy …………………………………………………………………….
Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym / biernym * płatnikiem podatku VAT
Przedmiot zlecenia:

Cel pomiarów / badań:

□ Wyniki badań będą przeznaczone i wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
□ Potrzeby własne (obszar nieregulowany prawnie)
Zakres pomiarów / badań:

Uwaga (dotyczy badań wody basenowej):
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (Dz.U. Nr 0, poz. 2016) w sprawie wymagań jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach przy każdorazowym badaniu mikrobiologicznym wymagane jest w punkcie poboru
mikrobiologicznego oznaczanie akredytowanych: potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego. Wyniki tych oznaczeń
zostaną podane na sprawozdaniu z badań. W przypadku zamontowania na pływalni automatycznych mierników wyniki dla tych
wskaźników zostaną dodatkowo odczytane i odnotowane na protokole pobrania próbki.

Termin wykonania usługi:

Data pomiaru / pobierania próbek:
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Ilość próbek:
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Pobieranie próbek po stronie CBJ sp. z o.o.

□

Pobieranie próbek po stronie Zleceniodawcy

□

Miejsce pobierania próbek:

W przypadku gdy zlecenie nie obejmuje pobierania próbek przez CBJ sp. z o.o. Zleceniodawca
odpowiada za reprezentatywność dostarczonych próbek, metodę pobrania, właściwy sposób poboru,
czystość pojemników i transport próbek. Odpowiednia adnotacja będzie zamieszczona na sprawozdaniu
z badań w miejscu – „sposób i data pobierania próbek”.
Dodatkowo zostanie wypełniony i przesłany na adres Spółki formularz „Informacje dotyczące próbki”
(dostępny na stronie www.cbj.com.pl)
Miejsce dostarczenia próbek zgodnie z informacją podaną na stronie www.cbj.com.pl
Wyniki badań/ pomiarów z wykonanej usługi należy przekazać w formie pisemnej na formularzu CBJ
sp. z o.o.
Dodatkowo proszę przesłać wyniki: fax.: ……..……………..…… e-mail: …………………………………..
Podzlecanie badań/ pomiarów
Wyrażam zgodę na podzlecanie, w przypadkach szczególnych, części badań do laboratorium uznanego
przez CBJ sp. z o.o. W przypadku konieczności podzlecenia badań, szczegóły dotyczące konkretnego
podwykonawcy zostaną ustalone odrębnym dokumentem.
Załączniki/ dostarczone próbki:

Niniejszym oświadczam, iż otrzymałem i zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych
osobowych zamieszczoną na stronie:
http://www.cbj.com.pl/pl/storage/Dokumenty_do_pobrania/II-00.01.09_Klauzula%20informacyjna_13_K.pdf.
Wszystkie informacje wskazane w art. 13 ust. 1-3 RODO są mi znane.

………….......................
Data, podpis
ZLECENIODAWCY
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