WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA
WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH/ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH/
DZIERŻAWY POJEMNIKA*
Pyrzyce, dnia____________________ r.
ZLECENIOBIORCA: PYRZYCKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNLANE Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 26; 74-200 Pyrzyce
fax (91) 570 12 25; tel. (91) 57 91 977

ZLECENIODAWCA:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy: ______________________________________________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość):_____________________________________________________
Pesel (osoba fizyczna)/ NIP (przedsiębiorca):___________________________________________________
Telefon: ____________________________
Adres do korespondencji (podać, jeżeli inny niż adres siedziby głównej):_____________________________
_______________________________________________________________________________________
Ja niżej podpisany/podpisana _____________________________________________ niniejszym wnoszę o:
1. zawarcie umowy na wywóz odpadów stałych* (wypełnić część A)/ nieczystości płynnych* (wypełnić część B)/ dzierżawę pojemnika* (wypełnić część C) do nieruchomości położonej

w:

________________________________________________________________________________,
2. na czas określony do dnia _________________________r./na czas nieokreślony*;
Część A:
Rodzaj

odpadów:

niesegregowane

(zmieszane

odpady komunalne, odpady segregowane (papier,
szkło, opakowania z tworzyw sztucznych/metale)¹
Wielkość pojemnika: 120l, 240l, 1100l, kontener
7m³, inny1
Rodzaj pojemnika: własny, dzierżawiony od PPK
Częstotliwość wywozu odpadów: raz w tygodniu,
raz na dwa tygodnie, na zgłoszenie, inna¹

1

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy.

Część B:
Rodzaj

zbiornika:

zbiornik

bezodpływowy,

oczyszczalnia przydomowa
Objętość zbiornika: (podać w m³)

Część C:
Wielkość pojemnika: 120l, 240l, 1100l, kontener
7m³, inny2
Rodzaj

odpadów:

niesegregowane

(zmieszane

odpady komunalne, odpady segregowane (papier,
szkło, opakowania z tworzyw sztucznych/metale)¹
Częstotliwości

wystawienia

rachunku

za

dzierżawę: co kwartał, co pół roku, co rok.

Oświadczam, że wszelkie dane podane we wniosku są prawdziwe, potwierdzam autentyczność
przedłożonego dokumentu i oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego.

Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy (jeżeli wnioskodawca działa przez
pełnomocnika lub stroną umowy będzie więcej niż jedna osoba, a wniosek składany jest wyłącznie przez
jedną z tych osób).

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie przez PPK Pyrzyce Sp. z o.o. podanego przeze mnie numeru telefonu do następujących
celów:
w celu kontaktu w sprawie realizacji umowy/zlecenia (świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji; Zakład Obsługi
Urządzeń Komunalnych i Estetyki Miasta), w tym w celu ustalenia/dochodzenia roszczeń lub w obronie przed roszczeniami
celach informacyjnych (np. zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług: informacje o awariach, przerwach w dostawie
wody),
w celach marketingowych,
w celu kontaktu w sprawach związanych z administrowaniem cmentarzami, świadczeniem usług pogrzebowych,
w celu kontaktu w sprawach związanych z Zarządzaniem Zasobami Komunalnymi.

…………………………………..

…………………………….

Podpis

Data

¹

zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy

INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
Na podstawie Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, informujemy, iż przysługują Państwu
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z .o.o. w Pyrzycach z siedzibą w Pyrzycach
przy ul. Kościuszki 26. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o. wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, którym jest
Pani Karolina Chiciak. Kontakt: chiciak.k@ppkpyrzyce.pl, telefon: 91 579 19 62.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: w celu złożenia wniosku o zawarcie/rozwiązanie umowy na dostawę
wody/odprowadzanie ścieków, dla celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z
o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z .o.o. polegającego na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami.
3. Państwa dane osobowe są pozyskiwane w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o zawarcie/rozwiązanie umowy na dostawę wody/odprowadzenie ścieków. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Konsekwencją nie podania wymaganych danych jest brak możliwości złożenia wniosku na zawarcie/rozwiązanie umowy na dostawę wody/odprowadzenie ścieków.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym działalność pocztową i kurierską, bankom w zakresie realizacji
płatności, organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom obsługującym
nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom działającym na nasze zlecenie, np. świadczące pomoc prawną. Państwa dane osobowe nie
będą podlegały profilowaniu.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, wycofania zgody na przetwarzanie, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszeni danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Niepotrzebne skreślić

_____/______/20_____ r.

_____________________________

data

czytelny podpis osoby uprawnionej / stempel firmowy

UWAGA: W kontenerze / pojemniku / worku nie zezwala się gromadzić odpadów niebezpiecznych w szczególności: papy, azbestu,
rozpuszczalników, kwasów, farb, baterii i akumulatorów oraz produktów spalania i termicznej obróbki w postaci gorącego żużlu
z kotłów i lokalnych c.o.

Pyrzyckie Przedsiebiorstwo Komunlane Sp z o.o.
ul. Kościuszki 26
74-200 Pyrzyce

tel. ( 091) 5791 977
fax. (0 91) 570 12 15
e-mail: zoukiem@ppkpyrzyce.pl

