
Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s.,.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,949 60 Nitra, ICO: 36 550 949
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel Sa, vložka číslo 10193/N

Evidenčná pečiatka ZsVS, a.s
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Útvar laboratórnych činností

Predmet objednávky
nazáklade,,Rozsah akreditovaných skúšok" a,,Rozsah neakreditovaných skúšok" poskytovaných laboratóriami ÚLČ, zverejnených na
wrvw.zsvs.sk

Názov odberného miesta:Obecný úrad Dolné Semerovce, Dolné Semerovce 16t,93585

Orientačný termín odberu vzoriek:14. 9. 2022

Rozbor pitnej vody*

! qýber ukazovatel'ov:

Mminimálny rozboí v zmysle platnej legislatívy
!úplný rozbor v zmys|e platnej legislatívy

Rozbor odpadovej vodyo kalu
[J výber ukazovatel'ov:

Rozbor vody na kúpanie
l výber ukazovatel'ov:

Doplňujúce informácie:

* Správnu možnosť oznaěte krížikom.
Spracúvanie osobrlých údajov objednávatel'aje nevyhnutrré na vykorranie opatrení pred uzatvorením zrnluvy podl'a Článku 6 odseku l písmena b) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 20l61679 o ocltrane fuzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýcirto údajov (d'alej len
GDPR) a nevyhnuttté na účely oprávnených záujmov prevádzkovateI'a podl'a Článku 6 odseku l písnena f) GDPR.
Osobné údaje budťr uchovávané najneskór dovtedy, kým to bude potrebné na ťrčel, na ktorý sa údaje spracúvajú. Získané osobné údaje nepodlielrajú
profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a nebudú posk}tnuté do tretej kraliny.

Na základe písornnej žiadosti nrá dotknutá osoba právo žiadať prístup k svojim osobnýrn údajonr; právo o opravu; právo na vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania.svojich osobných údajov; právo namietat'rra spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo podat'návrh nazaěatie
konania na Urade na oclrranu osobných údajov SR,
Žiadosti na výkon práv dotknutej osoby podl'a GDPRje ntožné zaslat'na adresu: Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s,, Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra, alebo e,mailonr na adresu osobnvudaj@zsvs.sk

Dátum, pečiatka, podpis objednávate ru,/.lÍl.,.k/}. lJ)
/

OBJEDNÁVATEIj
Meno, priezvisko/obchodné meno obec Dolné semerovce

Trvalé bvdlisko/sídlo spoločnosti 935 85 Dolné Semerovce 163

Dátum narodenia (FO)

kontaktná osoba Milan Rafael starosta obce

Telefonický kontakt 0911537172 E-mail l obec(Edolne-semerovce.sk

číslo účtu oBAN) SK82 5600 0000 0075 5638 3002
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