_________________, dnia __________ 2021 r.
Wniosek o zawarcie umowy
na wywóz odpadów komunalnych
Dane odbiorcy usług będącego przedsiębiorcą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną
(jeżeli nieruchomość z której mają być odbierane odpady komunalne, stanowi współwłasność innej
osoby np. wspólnika, dane współwłaściciela należy wskazać w pkt B).
1) Pełne brzmienie firmy (zgodne z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub
KRS):____________________________________________________________________
2) Z
siedzibą
w
miejscowości:
__________________________,
ulica
__________________________, nr domu _________nr lokalu___________, kod
pocztowy: _______________(proszę podać dokładny adres siedziby odbiorcy usług),
3) Numer wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej/innego właściwego rejestru: nr
___________________, prowadzony przez ____________________________________
(wskazać organ rejestrowy),
4) NIP nr: _____________________________,
5) REGON nr: __________________________,
6) Oznaczenie nieruchomości z której mają być odbierane odpady komunalne Nieruchomość
jest
położona
w
miejscowości:
_______________________________________________________,
przy
ulicy
______________________________, nr domu ______ nr lokalu_________,
numer działki ______________ numer księgi wieczystej KW nr ___________________
prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Ropczycach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Dane współwłaściciela (wypełnia się tylko w przypadku, gdy nieruchomość z której mają
być odbierane odpady komunalne stanowi współwłasność innej osoby np. współmałżonka,
wspólnika, spadkobierców):
1) Imię i nazwisko współwłaściciela: ______________________________________,
2) Zamieszkały w miejscowości: ___________________________________, ulica
______________________________, nr domu _________nr lokalu___________, kod
pocztowy: _______________ (proszę podać dokładny adres zamieszkania
współwłaściciela),
3) NIP nr:______________________________, PESEL______________________________
4) Dowód osobisty seria_____ nr____________________ wydany przez organ:
_____________________________________________________________.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Dane pełnomocnika (wypełnia się tylko w przypadku zawierania umowy przez
pełnomocnika):
1) Imię i nazwisko pełnomocnika: ________________________________________,
2) Zamieszkały w miejscowości: ___________________________________, ulica
______________________________, nr domu _________nr lokalu___________, kod
pocztowy: _______________(proszę podać dokładny adres zamieszkania pełnomocnika),
3) Dowód osobisty pełnomocnika seria_____ nr____________________ wydany przez
organ: ___________________________.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
A. Odbiorca usług będący przedsiębiorcą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną powinien
przygotować w celu załączenia do umowy:
1) aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru KRS,
2) pełnomocnictwo upoważniające do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli
umowa będzie zawierana przez pełnomocnika,
3) kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny odbiorcy usług do korzystania z nieruchomości,
z której mają być odbierane odpady komunalne (kopia odpisu z księgi wieczystej, kopia wypisu z
rejestru gruntów, umowa sprzedaży, dzierżawy, najmu lub inna, decyzja administracyjna).

…………………………….

Czytelny podpis Odbiorcy

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych), zwane dalej
„Rozporządzeniem”. Informujemy, że w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych, od dnia 25 maja 2018
roku
będą
Państwu
przysługiwać
określone
niżej
prawa
związane
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo. Z uwagi na to, że składając niniejszy wniosek
podają Państwo dane osobowe, na podstawie art. 13 Rozporządzenia przekazujemy informację o tym, na jakiej podstawie, w
jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie w związku z tym prawa Państwu przysługują.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim adres: 39-120 Sędziszów Małopolski ulica 3 Maja 11, numer telefonu 17 2216769, adres
e-mail: pgkim_s@wp.pl Pod tym samym numerem telefonu i adresem e-mail można skontaktować się z inspektorem ochrony
danych.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do :
 wykonanie umowy dotyczącej wywozu ze zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych, wywozu odpadów
komunalnych, czyszczenia lub udrożnienia przyłącza kanalizacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b/ Rozporządzenia),
 podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dotyczącej wywozu ze zbiorników bezodpływowych
nieczystości ciekłych, wywozu odpadów komunalnych, czyszczenia lub udrożnienia przyłącza kanalizacyjnego
(art. 6 ust.1 lit. b/ Rozporządzenia),
 wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie utrzymaniu czystości i porządku w gminach i tworzeniem warunków
niezbędnych do ich utrzymania (art. 6 ust.1 lit. c/ Rozporządzenia),
 ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f/ Rozporządzenia),
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, do
sprostowania danych, do żądania usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania
danych.
W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy bądź podjęcia na żądanie
działań przed zawarciem umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania tej umowy bądź dokonania
żądanych działań. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub wycofania
zgody na przetwarzanie tych danych będzie brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy bądź brak możliwości podjęcia
żądanych działań.
Odbiorcami Państwa danych, czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie
z obowiązującym prawem, będą nasi zaufani partnerzy przetwarzający dane na nasze zlecenie tj. podmioty świadczące usługi
księgowe, prawne, informatyczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.
organy państwa, sądy, organy administracji publicznej, organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z
żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

………………………………………..
data i podpis Klienta

