Data: ….............................
ZLECENIE USŁUGI
ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

„LANGOSZ”
USŁUGI DŹWIGOWE,
PODNOŚNIKI

pieczątka

NIP:
e-mail:
Zamawiany
sprzęt:
Usługa:

Miejsce wyk. usługi:

Okres pracy
sprzętu:
Uzgodniona
cena (netto):
Forma
płatności:

praca/godz.:

przelew...........dni

dojazd:

lub

ryczałt:

gotówka

Osoba
do kontaktu:

…................................................
(Zleceniodawca)
- podpisane zlecenie oznacza akceptację
regulaminu najmu sprzętu firmy „LANGOSZ”

….............................................
(Zleceniobiorca)

REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU
•

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wykwalifikowany oraz odpowiednio przeszkolony do
prac na danym sprzęcie personel.

•

Zleceniodawca zapewnia podczas pracy sprzętu wykwalifikowaną kadrę specjalistów lub
osoby uprawnione do nadzorowania przebiegu prac.

•

Przestój sprzętu spowodowany winą zleceniodawcy podlega stawkom godzinowym lub
ryczałtowym określonym w zleceniu.

•

Do czasu pracy sprzętów wlicza się czas ich rozłożenia i złożenia, jak również czas
konieczny do ich przestawiania w trakcie czasu pracy.

•

Zleceniodawca ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych
przejazdem oraz normalną pracą sprzętów.

•

W przypadku garażowania poza godzinami pracy, zleceniodawca zobowiązany jest do
zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniami.

•

Ceny ustalone w zleceniu są cenami netto.

•

Płatność jest dokonywana na podstawie raportu pracy sprzętu, podpisanego przez
upoważnioną do tego osobę – ze strony zleceniodawcy.

•

Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

•

W Przypadku rezygnacji z zamówionego żurawia w dniu poprzedzającym wykonanie usługi
lub w dniu wykonania usługi obciążenie wyniesie 50% stawki zleceniowej

•

W Przypadku niestandardowych ładunków np. o nieregularnym kształcie, braku zaczepów,
maszyn z nieokreślonym środkiem ciężkości Zleceniodawca przedłoży instrukcje
rozładunku-załadunku lub zleci jej wykonanie Zleceniobiorcy za dodatkową opłatą

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LANGOSZ Marcin Langosz 45-236 Opole ul. Grobla 1 / LANGOSZ Jolanta Langosz
46-022 Zawada ul. Turawska 1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 692 258 570, 668 431 690, biuro@langosz.pl.
3.Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogó lnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu
Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy / zlecenia.
4.Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisó w prawa.
5.Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres: czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny.
6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
7Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/zlecenia.

