Załącznik nr 2 do Regulaminu
Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Polkowicach
Dostarczający odpady:

Posiadacz nieruchomości (nabywca usługi):

……………………………………………………………………...
(imię, nazwisko)

………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko lub nazwa podmiotu)

…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania: kod, miejscowość)

…………………………………………………………..……………………
(adres nabywcy: kod, miejscowość)

……………………………………………………………………..
(adres zamieszkania: ulica, nr domu, lokalu)

……………………………………………………………..…………………
(adres nabywcy: ulica, nr domu, lokalu)

…………………………………………………………………….
(nr telefonu - nieobowiązkowo )

………………………………………………………………..………………
(NIP nabywcy)
………………………………………………………………..………………
(numer BDO nabywcy)(1)

ZLECENIE

1) Będąc posiadaczem* / Działając w imieniu posiadacza nieruchomości* zlecam przyjęcie odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości nieobjętej system gospodarowania odpadami*/nieruchomości mieszanej objętej systemem
gospodarowania odpadami*, z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, znajdującej się w
……………………………...…………………………………………………………………………..………………....
(adres nieruchomości: kod, miejscowość, ulica, nr domu, lokalu)
Zapłata za wykonaną usługę przyjęcia odpadów do Centralnego PSZOK zostanie uregulowana w wysokości określonej
w fakturze na podstawie ilości dostarczonych odpadów i obowiązującego cennika.

2) Będąc posiadaczem* / Działając w imieniu posiadacza nieruchomości* zlecam przyjęcie opon rolniczych (kod
odpadu 16 01 03) z nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, nieobjętej system gospodarowania
odpadami, znajdującej się w
……………………………...…………………………………………………………………………..………………....
(adres nieruchomości: kod, miejscowość, ulica, nr domu, lokalu)
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości określonej na podstawie ilości dostarczonych
odpadów i obowiązującego cennika. Płatność kartą na miejscu, transakcja potwierdzona fakturą.

(1) W przypadku barku nr rejestrowego (BDO) należy wypełnić oświadczenie:
Oświadczam, że nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie zwolnienia ustawowego (zaznacz
właściwe):
 wytwórca odpadów komunalnych,
 wytwórca będący rolnikiem gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają
wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o odpadach,

Polkowice, ……………….., …………………………………
(data)
(czytelny podpis)
*Niepotrzebne skreślić
Pouczenie:
• Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową przyjęcia dostarczonych odpadów przez Operatora CPSZOK.
• Art. 233 KK § 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
• W przypadku fałszywego zeznania, osoba składająca oświadczenie podlega odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

KLAUZULE INFORMACYJNE DLA KONTRAHENTA
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy,
że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Polkowicka
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, telefon: 76 847 91 29, mail: pdr@pdr-eko.pl

Dolina

Recyklingu

sp.

z

o.o.,

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. , ul Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, e-mail
iod@pdr-eko.pl
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6
2016r.

ust. 1 lit. b RODO z dnia 27 kwietnia

ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zawartej umowy, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń
wynikających z umowy i przepisów prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70
86.
2. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO, Pani/Panu nie przysługuje prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO
b) usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO
c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita
niemożność wykonania umowy
INFORMACJA O PROFILOWANIU
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

