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Nr protokołu pobrania próbki
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Data pobrania/Data dostarczenia próbki do laboratorium
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Nr zlecenia
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Stan próbki w chwili przyjęcia
Identyfikacja metod pobierania próbki
Plan pobierania próbek
Lokalizacja pobrania
Miejsce pobrania

Strona

1/1

29.07.2020 / 29.07.2020
29.07.2020 / 03.08.2020
426/2020
JAVA Sp. z o.o.
Humniska 439a, 36-206 Humniska
Naturalna woda mineralna i lecznicza, woda źródlana oraz
woda stołowa
Próbka pobrana przez klienta

produkt gotowy 29/01/21

Kod próbki

256/07/2020

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wynik

1

Odczyn pH

-

9,44

Niepewność
Wartość
rozszerzona dopuszczalna

± 0,1

Identyfikator metody badawczej

6,5 – 9,5

PN-EN ISO 10523:2012

Wartość parametryczna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. (Dz.U.2011 nr
85 poz.466).
Niepewność rozszerzona wyznaczona dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.
Oświadcza się, że:
1. Wynik badań odnoszą się tylko do zbadanych próbek.
2. Bez zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi reklamacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
4. Informacje dotyczące badania, nie ujęte w sprawozdaniu, są przechowywane w Laboratorium i udostępniane na życzenie klienta.
5. Sprawozdanie z badań sporządzono w 2 jednobrzmiących kopiach.
Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca – egz. 1
2. A/a – egz. 1
Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze„Baza klientów" w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych, w ramach prowadzonej przez
ENVIRLAB Sp. z o.o. działalności. Administratorem danych jest ENVIRLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej 11. Podanie danych
jest dobrowolne. Dane są przetwarzane na podstawie przesłanki usprawiedliwionego prawnie celu administratora danych. Ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich
poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację.
Sprawozdanie nie wymaga podpisu, ponieważ zostało zatwierdzone elektronicznie przez osobę uprawnioną.

Brzozów, 03.08.2020

Autoryzował: dr Dominika Gratkowska-Żmuda

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Sprawozdanie z badań może być powielane wyłącznie w całości.
Dokument wygenerowany elektronicznie w LabMaster.pl

