
 

                                                                                                                                                Załącznik do Regulaminu Gminnego Punktu 

                                                                                                                                         Zbiórki Odpadów Segregowanych  

zlokalizowanego w Sanoku, przy ul. Jana Pawła 59 

 

………………………………………………….. 
Imię i Nazwisko/Firma dostarczająca/Dane zarządcy 

 

………………………………………………….. 
 Miejsce zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIE  

W SPRAWIE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PUNKTU ZIÓRKI 

ODPADÓW SEGREGOWANYCH W SANOKU 

 
Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że dostarczone przeze mnie/w moim imieniu* (*niepotrzebne                       

skreślić)  
 

przez ………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko/firma dostarczająca/zarządca* (*niepotrzebne skreślić) 

w dniu dzisiejszym do GPZOS w Sanoku odpady selektywnie zebrane 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
(podać rodzaj odpadu) 

w ilości 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(przybliżona ilość odpadu w MG(tonach)/ szt./workach o pojemności w ilości szt.) 

 

stanowią odpady komunalne wytworzone na nieruchomości zamieszkałej, objętej systemem odbioru 

odpadów komunalnych w Gminie Miasta Sanok/Gminie Sanok, położonej pod adresem: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
której jestem: właścicielem/ współwłaścicielem/  

użytkownikiem/posiadaczem/współużytkownikiem/ współposiadaczem/zarządcą*  

(*niepotrzebne skreślić) i nie powstały w wyniku prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. 

   

                                                                                             

                                                                                              ……………………………………. 
(data i podpis osoby dostarczającej odpady) 



Pouczenie 
 

Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową bezpłatnego przyjęcia 

dostarczonych odpadów przez obsługę GPZOS, lub przyjęciem tych odpadów na zasadach 

odpłatności, wg obowiązujących w GPZOS stawek. 

 

 

 
Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sanoka z siedzibą w Sanoku przy                       

ul. Rynek 1,  e-mail: umsanok@um.sanok.pl 

2. Burmistrz Miasta Sanoka wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@um.sanok.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą  w celu realizacji zadań określonych: 

− w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

− Uchwale Nr XXXVII/292/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”, 

− Uchwale Nr XXXVII/291/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 

   archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

    przetwarzania  (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust.1 a-d). 

7. Posiada  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych   

osobowych   dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania. Wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia z 

Panią/Panem kontaktu. 

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

   decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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