Brzeszcze, dnia ……………………
…………………………………………………
(wnioskodawca, dane właściciela nieruchomości)

…………………………………………………
(adres)

…………………………………………………
(PESEL lub NIP)

…………………………………………………
(telefon)

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych
odpadów komunalnych
Proszę o zawarcie umowy na odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych.
Nieruchomość:
budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, inny obiekt** położony w ……………...………
przy ulicy ………………………………………………………….…. nr ……………………..
Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem, najemcą* w/w nieruchomości.
Rodzaj pojemnika: ………………………………………….…………………………………..
Częstotliwość wywozu: …………………………………………………………………………
Umowa zawarta od dnia: ………………………………………………………………………..
……………………………
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP **
2. Zaświadczenie o nadanie nr REGON**
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS**
* - niepotrzebne skreślić
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
1.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Agencja Komunalna Sp.
z o.o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, NIP:6521000388, REGON: 272203933, KRS: 0000085514,
tel.:(032) 211 12 47, e-mail: ak@akbrzeszcze.pl.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
rodo@akbrzeszcze.pl

3.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie minimalnym na podstawie aktualnych przepisów
prawa oraz wykorzystywane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pracowników jest art. 6 ust.1 lit. b) oraz c)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) w związku z art. 6c ust. 1 i 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
5.

Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń a następnie zgodnie z
przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej
podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

6.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie
realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz
Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane
w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie
uprawnionym podmiotom.

7.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane,
a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub
niekompletne,
3) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych
przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
4) usunięcia danych, o ile przepis prawa nie obliguje Administratora do dalszego ich przetwarzania,
5) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub
przesłania ich do Państwa,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu
o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa
się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

8.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

