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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WLKP.
ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 599-28-65-868
tel/fax (95) 7 239 008, 7 239 258, 7 239 532, 7 239 534
www.piorin.gov.pl/gorzow-wlkp, e-mail: wi-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl
NUMER ZLECENIA
ZLECENIODAWCA:
Imię i Nazwisko/Nazwa*: ..................................................................................................... ............................................................
Adres: .............................................................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................................................................................................
NIP: ........................................................................................................................ ...........................................................................
Kontakt: tel./fax; e-mail: ....................................................................................................................... .............................................

OPIS PRÓBKI I METODY BADANIA
Rodzaj próbki
Lp.

(nazwa rośliny,
produktu roślinnego,
przedmiotu)

Wielkość
próbki

Badanie na obecność

Metoda badań
(zgodnie z aktualną „Listą
metod badań Laboratorium”)

Numer
laboratoryjny
próbki

1.

Miejsce pobrania próbki(-ek):

2.

Data pobrania próbki(-ek):

3.

Pozostałości próbek:

4.

Termin wykonania badania zależy od zastosowanej metody badawczej. Sprawozdanie z badania jest wystawiane w ciągu

.................................................................................................................................. .......

..............................................................................................................................................

do dyspozycji Laboratorium / zwrot do klienta*

5 dni roboczych od zakończenia badania.
5.

Cena badania zgodna z obowiązującym cennikiem. Jeżeli stwierdzenie występowania organizmu szkodliwego wymaga
przeprowadzenia badania laboratoryjnego więcej niż jedną metodą, to opłaty pobiera się za badanie każdą z tych metod.

6.

Płatność:

gotówka / przelew*

7.

Odbiór wyników:

zleceniodawca osobiście / osoba upoważniona / poczta na adres*

..............................................................................................................................................................................................
8.

Cel wykonania badań:………………………………………………………………………………………………………..

9.

Inne uzgodnienia z klientem (np. dotyczące stwierdzenia zgodności):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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10. Informacje dodatkowe dla Klienta:
Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator w wyznaczonych obszarach i etapach.
Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań.
Zmiany do zlecenia wymagają formy pisemnej.
Laboratorium zastrzega sobie prawo umieszczania w sprawozdaniu z badań informacji o innych stwierdzonych organizmach nie ujętych w
zleceniu.
W przypadkach określonych przepisami prawa w zakresie ochrony roślin, wyniki badań będą przekazywane właściwym komórkom
organizacyjnym WIORiN.
W przypadku próbek pobranych przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wpływ niewłaściwego pobrania
próbki na wynik badania.
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub wykonania badań przez zewnętrznego dostawcę usług, Zleceniodawca
zostanie poinformowany o celu, miejscu wykonania dodatkowych badań, metodzie jaka zostanie zastosowana oraz przybliżonym czasie w
jakim zostanie badanie zrealizowane.

11. Miejscowość

12. Data i podpis Zleceniodawcy lub innej osoby
upoważnionej

....................................................................................

............................................................................................

13. Data przyjęcia próbek do badań

14. Ocena przydatności próbek do badań:

....................................................................................

Tak / Nie*

15. Podpis pracownika Laboratorium
....................................................................................
* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami

wypełnia Laboratorium

OŚWIADCZENIE **
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego
zlecenia.
..........................................................................................................................
podpis składającego oświadczenie

INFORMACJA **
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
1. Administratorem Twoich danych jest: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którego siedzibą jest: Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. ,66-400 Gorzów Wlkp. , ul. Zieleniecka 11
e-mail: wi-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl tel. 95 723-90-08; 723-92-58, fax 95 723-90-08.
2. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może przetwarzać Twoje dane w celu:
- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z
realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
- wykonania zawartej z Tobą umowy,
- realizacji Twojej zgody.
3. Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
- prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych.
Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na
podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji.
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie.
5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
- dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy, załatwienia sprawy lub
- wymogiem ustawowym - wynika z przepisów prawa.

