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Polkowice, ……………………. 

 

Zlecenie przyjęcia i zagospodarowania odpadów 
 
ZLECENIODAWCA: 
 
Nazwa / Imię, nazwisko: …………………………………………………………………..………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP…………….………………………….  REGON..………………………… Nr BDO ………………………….. 

PESEL …………..………………………………….Tel.……………………….…………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………..………………………………………………….. 

 

Zlecam Polkowickiej Dolinie Recyklingu sp. z o.o. (dalej zwaną Zleceniobiorcą) przyjęcie 

i zagospodarowanie odpadów: 

Rodzaj i kod odpadów: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

W Zakładzie Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice. 

 

Zlecenie obejmuje przyjęcie i zagospodarowanie odpadów: 

□ jednorazowo       □  do 30.09.2022 r. 

     

□ w terminie od ………………… do ……………….  □ do 31.12.2022 r. 

 

1. Oświadczam, że jestem wytwórcą odpadu komunalnego w rozumieniu obowiązującej ustawy o odpadach. 

2. Oświadczam, że w zgromadzonych odpadach nie występują odpady niebezpieczne. 

3. Deklaruję zgodność odpadów z informacją zawartą w zleceniu. 

4. W przypadku niezgodności odpadów z deklarowanymi powyżej, wyrażam zgodę na ustalenie opłaty  

wg zasad obowiązujących dla faktycznie przekazanego odpadu. 

5. Oświadczam, że podane powyżej dane Zleceniodawcy są prawidłowe oraz jestem osobą upoważnioną  

do udzielenia niniejszego zlecenia. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję obowiązujące ceny. 

7. Oświadczam, że zobowiązuję się do zapłaty należności naliczonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami, 

wykazanych na fakturze vat, wystawionej na podstawie dowodu ważenia. 

 

 

………………………………………………………………………………. 
Podpis (i pieczątka) Zleceniodawcy 
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Informujemy, iż : 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. z siedzibą  

w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 786-866-210, e-mail iod@pdr-eko.pl 

3. Dane będą przetwarzane zgodnie z art.6, ust.1, pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4. Dane osobowe będę przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres przewidziany przepisami prawa. 

5. Dane będą udostępniane jedynie upoważnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach. 

6. Osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania, sprostowania, oraz prawo do żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach prawem przewidzianych. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

9. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (+48) 228607086. 
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