Załącznik nr 1 do Regulaminu GPSZOK z dnia 28.05.2020 r.
POTWIERDZENIE NR ................ PRZYJĘCIA ODPADÓW W GPSZOK*
I DANE POSIADACZA ODPADÓW
Imię i nazwisko / Firma *
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

PESEL / NIP firmy *

II DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ POCHODZĄ ODPADY
Ulica
Nr domu
Miejscowość

III

DOSTARCZONE ODPADY

Kod pocztowy
Nr tel.

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr tel.

KOD ODPADU Ilość (kg)

DOSTARCZONE ODPADY

Ilość (kg)

czysty gruz ceglany
gruz zmieszany
odpady zielone
odpady wielkogabarytowe
zużyte opony

szt.

IV OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że zapoznałem się treścią regulaminu GPSZOK.
2. Oświadczam, że jestem / nie jestem* właścicielem / współwłaścicielem* nieruchomości, z której
pochodzą odpady.
3. Oświadczam, że dla nieruchomości złożono / nie złożono* Deklarację D-1*.
4. Zobowiązuję się uiszczenia opłaty za odpady na podstawie faktury VAT / nie dotyczy* w terminie 14 dni
od dnia wykonania usługi, gdy przekroczono ilości odpadów określone w §2 ust. 2 lit „m” i „n” uchwały nr
XXI/184/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27.02.2020 r.
5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą RODO o poniższej treści:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4.5.2016 L 119/38 Dz. Urz. Unii
Europejskiej PL):
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Poznańska 1, 56100 Wołów,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa może skutkować odmową realizacji usługi.

* niepotrzebne skreślić
Wołów, dnia …................................

................................................
(czytelny podpis osoby oddającej odpady)

V ADNOTACJE PRACOWNIKA
Wołów, dnia …................................

…..............................................
(podpis pracownika GPSZOK)

