Załącznik nr 1 do regulaminu PSZOK

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW ………../rok
Właściciel odpadu dane z dowodu osobistego
Transportujący odpad
Imię i nazwisko /pesel

Imię i nazwisko/nazwa firmy

Adres zamieszkania

Adres

Ul.

Ul.

Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady

Nr rej. pojazdu /NIP

Ul.

Rodzaj dostarczonych odpadów w Mg
Odpady poremontowe, gruz
Żużle i popioły
Odpady wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Surowce wtórne
Zużyte opony
Chemikalia
Leki, świetlówki, żarówki
Tekstylia
Odpady bio
Data i podpis posiadacza odpadów

Data i podpis transportującego odpady

Oświadczenie właściciela odpadów
1.
2.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOKa oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą z działalności
gospodarczej, z remontu wymagającego pozwolenia, ani w wyniku budowy, remontu, rozbiórki, na które wymagane jest
pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przez pracowników UM Żory miejsca wytworzenia odpadów, a w przypadku
stwierdzenia, iż podana informacja jest niezgodna z prawdą lub, że nie uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminach wynikających ze stosownych aktów prawa miejscowego, wyrażam zgodę na obciążenie fakturą
VAT za dostarczone odpady.

Data i podpis właściciela odpadów

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Żory, Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25,
44-240 Żory, www.zory.pl, tel. 32 4348200.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Przemysław Stanoszek, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 Żory,
tel.
34 43 48 133.
3. Dane
osobowe
są
gromadzone
i
przetwarzane
w
celu
realizacji
obowiązków
Administratora,
w związku z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
4. Dane
osobowe
będą
usuwane
w
terminach
wskazanych
w
Rozporządzeniu
Prezesa
Rady
Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega
Administrator.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym
systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe, podmiotom świadczącym usługi w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
6. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
7. Administrator nie posiada Przedstawiciela.
8. Administrator nie stosuje profilowania.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO, Pani/ Pan, posiada prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Pani/Panu, przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji
ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zadania
ustawowego (odmowa przyjęcia odpadów).

