Załącznik Nr 2
do Regulaminu PSZOK

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW DO PSZOK

…………………………………

………………………………………….

(data przyjęcia odpadów)

(nr formularza/miesiąc/rok)

Imię i nazwisko właściciela
nieruchomości
Adres nieruchomości
Rodzaj odpadów

Kod odpadów

Szacunkowa ilość odpadów
(waga/m3/sztuki)

Oświadczam, że jestem objęty/a systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Opoczno
oraz wnoszę opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.

………………………………

………………………………………

(podpis pracownika PSZOK)

(podpis osoby przekazującej odpady)

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie,
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

NIP: 7680003862, REGON: 590028079, ul. Krótka 1, 26 - 300 Opoczno
W sprawach zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z inspektorem danych osobowych: odo@pgk.opoczno.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. c w/w Rozporządzenia.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych
prawem,
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
o czym stanowi art.22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

