
Załącznik Nr 2 do Regulaminu korzystania   
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 
w Brzeszczach 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeszczach 
UPOWAŻNIENIE  

 
Ja, niżej podpisany:……………………………………………............................................................. 
zamieszkały w …...………………………………… przy ul. ………….………………………………. 
adres do korespondencji (należy wypełnić gdy jest inny niż adres zamieszkania)  

…...………………………………………………, ul. ………….……………………………………….  
PESEL: ………………………………………      
NIP: …………………………………………. 
 
UPOWAŻNIAM  
Imię, nazwisko/nazwa firma : ………………..........….…………….……...…....…………………........ 
zamieszkały w/adres firmy ………………….……. przy ul.………….……………………………… 
numer rejestracyjny pojazdu……………………… zakres czasowy upoważnienia …………………… 
do oddania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeszczach, odpadów 
wytworzonych na nieruchomości zlokalizowanej w Brzeszczach przy ulicy…………….…….……….  
………………..........….…………….……...…....…………………........………………..........….…….. 
 
 
……………………………………                              …………………………………… 
(data i czytelny podpis upoważniającego)                                      (data i czytelny podpis transportującego)  

 
 
OŚWIADCZENIE  
Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji celów systemu 
zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i udostępniania ich innym podmiotom wyłącznie 
w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do PSZOK oraz pochodzenia 
dostarczonych odpadów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje 
niemożnością wywiązania się przez Państwa z obowiązków zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
 

………………………………………………………  
                                                                               (data i czytelny podpis upoważniającego)  

 
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami zagospodarowania odpadów w przypadku 
przekroczenia limitów przyjęcia odpadów zmieszanych budowlanych. 

 
………………………………………………………  

                                                                               (data i czytelny podpis upoważniającego)  
 
Zgodnie z art. 13 i 14 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), dalej: RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych 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. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych 
można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych: Panią Patrycją Hładoń za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
przesyłając informację na adres e-mail: rodo@akbrzeszcze.pl, dzwoniąc pod numer: 668416144  lub listownie i osobiście pod adresem 
siedziby Administratora Danych. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO dopełniono w Regulaminie Korzystania z 
Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) w Brzeszczach dostępnym w formie elektronicznej na stronie https://www.akbrzeszcze.pl/ oraz w 
formie papierowej na terenie ZGO, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze. 


