Załącznik nr 1 – do umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

……………………………..………….……

………………………., ……………

Nazwa Zleceniodawcy

Miejscowość

data

……………………………….……………
Adres: ulica nr domu/lokalu

……………………………………..........

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15
56-416 Twardogóra

kod pocztowy – miejscowość

……………………………………………….
Numer NIP

……………………………………………….
numer telefonu / e-mail

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych wraz z deklaracją ilości pojemników i częstotliwości odbioru
Wnoszę o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych z zgodnie z poniższą deklaracją, która
dotyczy nieruchomości …………………………………………………………………………………...……… .
/adres miejsca odbioru odpadów/

Odpady zmieszane - pojemniki
Wypełnia zleceniodawca
Należy określić liczbę pojemników na odpady zmieszane oraz wskazać
częstotliwość odbioru 1 raz lub 2 razy w miesiącu
Cena za odbiór 1 szt.
Ilość
Częstotliwość
Rodzaj pojemnika
(netto)
pojemników
odbioru
110 lub 120 litrów
42 zł
240 litrów
84 zł
1100 litrów
385 zł
330,00 zł
Kontener KP-7 (7000 litrów)
+ masa odpadów
(odbiór na zgłoszenie)
wg wskazań wagi
x 850,00 zł / tona
Odpady segregowane – worki
Stała częstotliwość odbioru: 1 raz w miesiącu
Cena za odbiór 1 szt.
Rodzaj worków:
(netto)
Tworzywa sztuczne i metale
0 zł
Papier i tektura
0 zł
Szkło
0 zł
Bioodpady
10 zł
……………………………………
podpis
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (dalej: ZGK) w Twardogórze, ul. Wrocławska 15.
Wnioskodawca może kontaktować się z Administratorem listownie: na adres ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra, mailowo: na adres
sekretariat@zgk.twardogora.pl, telefonicznie: pod numerem 71 315 80 60 lub z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony danych
iod@zgk.twardogora.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy
jest niniejszy wniosek (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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). Dane osobowe Wnioskodawcy ZGK może przekazywać: a) osobom upoważnionym przez ZGK -pracownikom i
współpracownikom w celu realizacji wniosku, b) podmiotom przetwarzającym - którym zostaną zlecone czynności wymagające przetwarzania danych, c)
innym odbiorcom - np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, którzy według obowiązujących przepisów mogą żądać
przekazania danych. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. Wnioskodawca ma
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

