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………………………….. 
data 

Zleceniodawca:  
(nazwa firmy, adres, NIP lub  nazwisko i imię) 

………………………………………........................... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………. 

e-mail ……………………………………………………. 

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie 

Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów 
 

Zlecenie badania nr …………………… 
 

Zlecam wykonanie badań próbek na obecność pozostałości pestycydów: 
 

L.p. Kod próbki klienta Asortyment Zakres badań/ metoda badawcza* 

1    

2    

3    

4    

5    

* - zgodnie z ofertą badań dostępną na stronie www.wsse.waw.pl 

Termin wykonania badań:   ………………………………… 

Koszt badań:   …………………………. ………   + 23% VAT 

Sposób przekazania wyników:         pocztą  □               odbiór osobisty  □          e-mail    □ 

Płatność:                                            przelewem   □            w kasie   WSSE   □    

Sprawozdanie z badań:                     w języku polskim  □          w języku angielskim   □  

Cel badania:                 na użytek własny  □        celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej   □ 

 

Dodatkowe uzgodnienia:  ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Warunki zlecenia: 

1. Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o wynikach, które wskazują na możliwość zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, albo skażenia środowiska. 

2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb działalności WSSE w Warszawie, 
zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych. 

3. Laboratorium dokonuje oceny zgodności z wymaganiami zgodnie z następującą zasadą podejmowania decyzji: dla wyników 
powyżej NDP stosowana jest niepewność rozszerzona ± 50% (dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2). 
Wynik nie spełnia wymagań, gdy po odjęciu niepewności jest wyższy niż obowiązująca wartość NDP określona w aktualnych 
aktach prawnych 

 
Zapoznałem się z ofertą badań     ………………………………… 

(Data, podpis zleceniodawcy) 
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Uwagi laboratorium:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Próbkę przyjęto / nie przyjęto do badań 
 
 
 
Przeglądu zlecenia dokonał:  ………………………………………….. 

(Data, podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 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, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 
(dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 

reprezentowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – 00-875 Warszawa, ul. 
Żelazna 79, sekretariat@wsse.waw.pl; 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Michał Majewski 22 620 90 01 wew. 605; iod@wsse.waw.pl; 
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zleconych badań. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich 

podania jest równoznaczne z brakiem możliwości wykonania zlecenia. Ponadto informujemy, że w przypadku uzyskania 
wyników wskazujących na zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo skażenia środowiska, powiadomiony zostanie właściwy 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

4. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego gdy uznane zostanie, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych. 
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