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Zleceniodawca (nazwa, adres, NIP, nr tel., e-mail)

Zleceniobiorca
Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno
Dział Analiz Laboratoryjnych
ul. Dąb 105, 43-608 Jaworzno
tel. 32 616 70 38, e-mail: laboratorium@wodociagi.jaworzno.pl

Zakres zlecenia
□ Pobranie próbki wody zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 (Z) i/lub PN-EN ISO 19458:2007 (Z) i/lub IS-7.3.1
Sposób pobrania i transportu próbki ma istotny wpływ na wyniki jej badań. Niewłaściwy sposób postępowania na tym etapie może negatywnie wpłynąć na ostateczne
wyniki badań. W przypadku pobrania próbki(ek) przez Zleceniodawcę, Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili dostarczenia jej do Laboratorium.

□ Wykonanie badań pobranej/dostarczonej próbki zgodnie z ustalonym zakresem badań
Cel wykonania badań i zawartość sprawozdania z badań
□ Sprawdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi
□ Inny
□

Sprawozdanie z badań powinno zawierać stwierdzenie zgodności oparte na zasadzie prostej akceptacji (ILAC-G8:09/2019, pkt 4.2.1) w odniesieniu do
aktualnych wymagań. (Pobranie próbki przez Zleceniodawcę, a także wykonanie badań metodami niereferencyjnymi lub metodami niezatwierdzonymi (N) może skutkować brakiem
stwierdzenia zgodności wyników z wymaganiami).
• wynik pomiaru spełnia wymagania jeżeli znajduje się poniżej granicy tolerancji podanej w wymaganiu (ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%)
• wynik pomiaru spełnia wymagania jeżeli znajduje się poniżej granicy tolerancji, ale blisko jej wartości podanej w wymaganiu (ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%)
• wynik pomiaru nie spełnia wymagań jeżeli znajduje powyżej granicy tolerancji wartości podanej w wymaganiu (ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%)
• wynik pomiaru nie spełnia wymagań jeżeli znajduje powyżej granicy tolerancji, ale blisko jej wartości podanej w wymaganiu (ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%)

Identyfikacja próbki(ek)
Liczba / miejsce pobrania / opis próbki(ek):

Rodzaj wody:
Próbkobiorca:
Stan próbki
przy przyjęciu:

□ wodociągowa □ surowa □ studzienna □ dejonizowana □ w opakowaniu jednostkowym □ inna
□ uprawniony pracownik Laboratorium
□ Klient (został poinformowany o sposobie poboru próbek zgodnie ze stosowaną w Laboratorium normą i/lub procedurą)
□ odpowiedni
□ odpowiedni (pojemnik własny Klienta. Klient został poinformowany o potencjalnym wpływie na wyniki badań)
□ nieodpowiedni, opis:
Próbkę przyjęto / odrzucono (niepotrzebne skreślić)

Data pobrania

Godzina pobrania

Data przyjęcia
Zakres badań

Godzina przyjęcia

Podpis osoby dostarczającej

Badania mikrobiologiczne:

□
□
□
□

Bakterie grupy coli

Z PN-EN ISO 9308-2:2014-06 1)

Escherichia coli

Z PN-EN ISO 9308-2:2014-06 1)

Enterokoki

Z

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

Z PN-EN ISO 14189:2016-10 1)

PN-EN ISO 7899-2:2004 1)

□
□
□
□

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2ºC

Z

PN-EN ISO 6222:2004 1)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2ºC

Z

PN-EN ISO 6222:2004 1)

Pseudomonas aeruginosa

Z

PN-EN ISO 14189:2016-10 1)

Pseudomonas aeruginosa

N PB-29 Edycja 02/17.01.2018

Badania fizykochemiczne:

□
□
□
□
□
□
□
□
□

smak

N PB-03 Edycja 02/17.01.2018

zapach

N PB-04 Edycja 02/17.01.2018

mętność

Z PN-EN ISO 7027:2003 Pkt.6

barwa

Z PB-07 Edycja 02/17.01.2018

pH

Z PN-EN ISO 10523:2012

przewodność

Z PN-EN 27888:1999

jon amonowy

Z PB-09 Edycja 02/17.01.2018

azotyny

Z PN-EN 26777:1999

azotany

Z PB-34 Edycja 02/17.01.2018

□
□
□
□
□
□
□
□
□

indeks nadmang.

Z PN-EN ISO 8467:2001

żelazo

Z PB-05 Edycja 02/17.01.2018

mangan

Z PB-06 Edycja 02/17.01.2018

chlorki

Z PN ISO 9297:1994

chlor wolny

Z PB-17 Edycja 02/17.01.2018

fosforany rozpuszcz.

N PB-21 Edycja 02/17.01.2018

twardość ogólna

Z PN ISO 6059:1999

wapń

N PN ISO 6058:1999

magnez

Z PN-C-04554-4:1999

□
□

siarczany

Z PB-08 Edycja 02/17.01.2018

zasadowość

N PN-EN ISO 9963-

1:2001+Ap1:2004

ogólna

□
□
□
□
□
□

zawiesina ogólna

N PN-EN 872:2007

glin

Z PB-26 Edycja 02/17.01.2018

ozon

4)
Z PB-43 Edycja 01/15.02.2018

chlor wolny

4)
Z PB-36 Edycja 02/17.01.2018

mętność

4)
N PN-EN ISO 7027:2003 Pkt.6

żelazo

4)
N PB-32 Edycja 02/17.01.2018

Z - metodyka zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie (Decyzja nr NS/HK/7/21 z dnia 30.04.2021 r.)
N - metodyka niezatwierdzona
1) metoda referencyjna w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
2) norma zastąpiona przez nowsze wydanie
3) norma wycofana bez zastąpienia
4) badanie wykonywane tylko w terenie
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Niepewność wyniku

□
□
□

Sprawozdanie będzie zawierać niepewność wyniku wraz z niepewnością próbkobrania (tam gdzie jest to możliwe)
Sprawozdanie będzie zawierać niepewność wyniku bez niepewności próbkobrania
Sprawozdanie nie będzie zawierać niepewności wyniku

Prawa Zleceniodawcy
Zleceniodawca ma prawo do złożenia pisemnej skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Zleceniodawca ma zagwarantowaną bezstronność oraz poufność wyników badań i innych informacji związanych ze zleceniem.
Oświadczenia Zleceniodawcy

□
□

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym cennikiem usług i zobowiązuję się do zapłacenia należności za wykonaną usługę na podstawie otrzymanej faktury.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz z przysługującymi mi prawami oraz wyrażam zgodę na ich
przetwarzanie przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. w związku z realizacją zlecenia.

□

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT za zleconą usługę drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Sposób odebrania sprawozdania z badań
□ ul. Św. Wojciecha 34, Jaworzno
Dodatkowe uzgodnienia ze Zleceniodawcą

□

e-mail

□

poczta

□

Laboratorium, ul. Dąb 105, Jaworzno

podpis Zleceniodawcy
Skrócony przegląd zlecenia (wypełnia pracownik Laboratorium)

□
□
□
□

Laboratorium posiada możliwość realizacji zlecenia
Laboratorium nie posiada możliwości realizacji zlecenia
zlecenie wymaga szczegółowego przeglądu
istnieje ryzyko niezachowania bezstronności

data i podpis przyjmującego zlecenie

Dane osobowe - oświadczenie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1.
Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (43-600) ul. Świętego Wojciecha 34, 2. Spółka
wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo@wodociagi.jaworzno.pl 3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: • W celu zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia 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 (dalej RODO). • W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO • Dla celów spełnienia
wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
wynikających z przepisów z zakresu rachunkowości oraz przepisów podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. • Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1
lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. • Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie
uzasadniony interes Administratora. • Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, • inne
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, • podmioty świadczące usługi
na rzecz Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. • banki – w zakresie obsługi płatności, • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie, 5. Pani/Pana
dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 6. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do: • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, •
żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, • usunięcia danych, jeżeli nie ma
podstaw do ich dalszego przetwarzania, • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację, • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Jeżeli
dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę - posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 8. Pani/Pana dane
osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do
momentu jej odwołania. Dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania 10. Podanie danych osobowych jest: • Wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z
dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków • Warunkiem zawarcia umowy. W przypadku odmowy
podania danych osobowych Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy.

