
UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany, jako wytwórca odpadu:

Imię i nazwisko/nazwa * ……………….……………………………… PESEL: 
……………………

Adres zamieszkania/siedziba*: ul. …..…………………………… nr domu …… nr lokalu 
……

miejscowość: ………………………………… kod pocztowy: ………………

upoważniam

Imię i nazwisko/nazwa**: ………………………..…………………….
……………………………...

PESEL: ……………………………… NIP**: 
………………………………………………………..

Adres zamieszkania/siedziby**:  ul……………………………… nr domu ……… nr lokalu 
…….

miejscowość: ………………………………………… kod pocztowy: …………………………..
…

seria i numer dokumentu tożsamości: 
………………………………………………………………

do  oddania  w  Punkcie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych odpadów

wytworzonych na nieruchomości w ……………………. przy ul. ………………………………

nr   domu…………………………   nr   lokalu  ………………………….,   której   jestem:
właścicielem,  współwłaścicielem,  użytkownikiem  wieczystym,  zarządcą,
najemcą/dzierżawcą,  pełnomocnikiem  władającego  nieruchomością***,
inne…………………………………………………..

□ Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  treścią  Regulaminu  PSZOK  oraz  że  dostarczone  odpady  nie  pochodzą  
z  prowadzonej  działalności  gospodarczej.  W  przypadku  stwierdzenia,  iż  podana  informacja  jest  niezgodna  
z prawdą lub że nie uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo przekroczono limity wagowe,
o których mowa w Uchwale nr 280/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r., wyrażam zgodę na
obciążenie fakturą VAT za przyjęcie odpadów.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji  usługi
odbioru odpadów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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).

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

* dotyczy wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej
** wypełnić, gdy transportującym jest przedsiębiorcą
*** niepotrzebne skreślić



Obowiązek informacyjny
skierowany do wytwórców odpadów przekazujących odpady w Punkcie Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(zwane dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Spółki „Hossa” z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 6  
w Rybniku (44-200) 
2)  W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można  kontaktować  się  pisemnie  
z inspektorem ochrony danych Spółki „Hossa” lub (aktualne dane kontaktowe na stronie BIP) ze wskazaniem
formy w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
3)  Przetwarzanie  odbywa  się  w  na  podstawie  art.  7  ustawy  o  samorządzie  gminnym
w  celu  spełnienia  obowiązków  określonych  przepisami  prawa  oraz  jest  niezbędne  
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w tym przypadku w celu realizacji dyspozycji art. 3
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4)  Dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  podmiotom  upoważnionym  do  uzyskania  informacji  na  podstawie
przepisów prawa.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe będą przechowywane  jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane
mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie.
7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
8) Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo
nie wyrazić zgody, lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu  na  przetwarzanie  danych  do  momentu  jej  wycofania.  W  celu  wycofania  zgody  należy  wysłać
korespondencję  tradycyjną  na adres  „Hossa”  Sp.  z  o.o.  ul.  Bolesława  Chrobrego  6  (44-200)  opatrzoną
własnoręcznym podpisem.
9) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej
za ochronę danych osobowych.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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), a administrator danych dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.


