Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z o. o.

33-380 Krynica – Zdrój, ul. Kraszewskiego 37
tel. (18) 471 28 71

e-mail: mpgk@mpgk-krynica.pl

FORMULARZ PRZEKAZANIA ODPADÓW, których ilość jest limitowana zgodnie z uchwałą
Nr XIII.127.2019 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju

1. Nazwisko i imię: ………………………..…………..……..………………………….….…….………………………
2. Adres zamieszkania: ………………….…………..………..…………….……………….…………….….………..
………………………………………………………………………………..………………….
ODBIÓR ODPADÓW Z POSESJI

Lp.

Rodzaj odpadu

1.

Odpady
wielkogabarytowe
20 03 07
LIMIT 2 M3

2.

3.

Data

Podpis

Nr
rejestracyjny
pojazdu

Opis odpadu

Objętość
odpadu
[m3]

Masa
odpadu
[kg]

OŚWIADCZENIE
O POCHODZENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEKAZYWANYCH W RAMACH ORGANIZOWANEJ
ZBIÓRKI MOBILNEJ.

1. Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady komunalne zostały wytworzone przez osoby
zamieszkujące we wskazanej poniżej nieruchomości zamieszkanej i pochodzą z gospodarstwa
domowego funkcjonującego w tej nieruchomości:
……………………………………............……………………..………………................................................

…………………............……………………..………………...........................................................
2. Oświadczam, że uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i

Gminy Krynica-Zdrój, wynikającą ze złożonej deklaracji.
3. Oświadczam, iż dostarczone odpady nie powstały w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

Nr telefonu kontaktowego ……………………

………….……………………
Data i podpis

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul.
Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.
2. Z administratorem można się skontaktować za pomocą email.: odo@mpgk-krynica.pl, telefonicznie: + 48 18 471 28 71, pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w pkt. 1.
3. Administrator Pani/Pana danych osobowych będzie je przetwarzał:
a) w celu wykonania i na podstawie umowy wykonania usługi zgodnie z profilem działalności Administratora, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego np. wobec urzędów skarbowych (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celach analitycznych, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odbiorcach usług, analizy finansowej Spółki itp., będącego realizacją prawnie
uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust.3 Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak:
a) Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
b) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO).
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO),
g) wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres konieczny do wypełnienia prawnie
uzasadnionego celu Administratora Danych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wskazania
faktów przed organami Państwa lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa.
7. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
profilowania.
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