POTRWIERDZENIE
PRZEKAZANIA ODPADU

...../…../2018

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
przy ul. Szybowa 44

Właściciel odpadu

Transportujący odpad

Przejmujący odpad

imię i nazwisko

imię i nazwisko, nazwa firmy

KOMART sp. z o.o.
Adres

Adres

Adres

ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów
Orientacyjna ilość (sztuki, kg, m3 ) odpadów
(wypełnia właściciel odpadu)

Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy Masa przekazanych odpadów [Mg]
lub naczepy
(wypełnia przejmujący odpad)

Opis odpadu
(wypełnia właściciel odpadu)

Potwierdzam przekazanie odpadu

Data, czytelny podpis

Kod odpadu
(wypełnia przejmujący odpad)
Potwierdzam wykonanie usługi
transportu zleconej przez
Właściciela odpadu

Data, pieczęć, czytelny podpis

Potwierdzam przejęcie odpadu

Data, pieczęć i podpis

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 Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą Urzędu Gminy Pilchowice, 44-145 Pilchowice,
ul. Damrota 6, tel.: 32 235 65 21, fax.: 32 235 69 38, e-mail: ug@pilchowice.pl, strona internetowa: https://www.pilchowice.pl/ BIP:
https://bip.pilchowice.pl/
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Leszek Proszowski pracownik firmy NOWATOR s.c. z siedzibą
w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 52 (tel./fax 32 331 48 08, e-mail: nowator@nowator.edu.pl) zgodnie z Umową Nr SO.3.2018 z dnia
22.05.2018r.
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).

