Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2
www.pdr-eko.pl, e-mail: pdr@pdr-eko.pl

____________________________________________________________________________________
Polkowice, …………………….

Zlecenie podstawienia kontenera wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
ZLECENIODAWCA:
Nazwa / Imię, nazwisko: …………………………………………………………………..…………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………….…………………………. REGON..………………………… PESEL …………..……………….
Tel.……………………………………………e-mail: ……………………………………………………………..…
Zlecam Polkowickiej Dolinie Recyklingu sp. z o.o. (dalej zwaną Zleceniobiorcą) podstawienie kontenera
na odpady budowlane i rozbiórkowe wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem pod niżej wskazany
adres:
…………………………………………………………………………………………………………………..………
Typ kontenera: …………………………….…………………………………………………………………………
Rodzaj odpadów:…………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, że w zgromadzonych odpadach nie występują odpady niebezpieczne.
2. Deklaruję zgodność odpadów z informacją zawartą w zleceniu.
3. W przypadku niezgodności odpadów z deklarowanymi powyżej, wyrażam zgodę na ustalenie opłaty
wg zasad obowiązujących dla faktycznie przekazanego odpadu.
4. Oświadczam, że podane powyżej dane Zleceniodawcy są prawidłowe oraz jestem osobą upoważnioną
do udzielenia niniejszego zlecenia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję obowiązujące ceny.
6. Oświadczam, że zobowiązuję się do zapłaty należności naliczonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami,
wykazanych na fakturze vat, wystawionej na podstawie:
a) potwierdzeń wywozu (w przypadku kontenera o pojemności 1 m 3),
b)

potwierdzeń wywozu i dowodów ważenia (w przypadku kontenera o pojemności 7 m 3).

7. Oświadczam, że w razie mojej nieobecności podczas odbioru kontenera akceptuję potwierdzenie wywozu
jednostronnie podpisane przez pracownika Zleceniobiorcy.

……………………………………………………………………………….
Podpis (i pieczątka) Zleceniodawcy
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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 Dolina
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, telefon: 76 847 91 29, mail: pdr@pdr-eko.pl

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, 59100 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
RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.

ust. 1 lit. b

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, 00193 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.

……………………………………………………………………………….
Data i podpis (i pieczątka) Zleceniodawcy
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