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FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DO 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NR DOKUMENTU 

…………………. 

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓREJ POWSTAŁY ODPADY KOMUNALNE 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAŁY 

DOSTARCZONE ODPADY KOMUNALNE 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DOSTARCZAJĄCEJ ODPADY 

KOMUNALNE 

 

KOD ODPADU MASA ODPADU 

  

  

  

  

INFORMACJA O PRZETARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Chociwel z siedzibą w Urzędzie Miejski w Chociwlu, ul. Armii 

Krajowej 52, 73-120 Chociwel. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 56 22 001, adresu e- mail: 

urzad@chociwel.pl 

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

telefonicznie: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Gminy. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e, ogólnego 

rozporządzenia, z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4.Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usługi 

odbierania odpadów komunalnych. Ponadto dane mogą być udostępniane organom, o których mowa w art. 298 ustawy 

Ordynacja podatkowa lub organom egzekucyjnym oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, bankowe. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczegółowych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6.Przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

b) usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

c) ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

prawa. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak możliwości podjęcia czynności przez administratora. 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

PODPIS PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY 

 

………………………….………………. ………………………….………………. 

miejscowość i data  (czytelny podpis) 

PODPIS PRZYMUJĄCEGO ODPADY 

 

………………………….………………. ………………………….………………. 

miejscowość i data  (czytelny podpis) 
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