ZAMÓWIENIE NA WYWÓZ ODPADÓW W KONTENERZE
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): __________________________________________________________
Osoba kontaktowa: _______________________________________________ tel.: ____________________________
należność za podstawienie kontenera uzgodniona ze Zleceniobiorcą wynosi: __________________ zł (netto)

Zamawiam wywóz odpadów (odpowiednie zaznaczyć):
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01)
odpady ulegające biodegradacji (20 02 01)
odpady wielkogabarytowe (20 03 07)
gruz ceglany (17 01 02) i odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01)
gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 (17 05 04)
materiały izolacyjne (17 06 04)np. wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07) np. odpady mogą zawierać płytki ceramiczne,
glazurę, elementy armatury, siatkę montażową z klejem i kawałkami tynku, kawałki płyt kartonowogipsowych.
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
(17 09 04) np. odpady mogą zawierać oprócz gruzu zmieszanego folię malarską, drewno, profile
metalowe, deski, panele podłogowe i ścienne, tynki, futryny, złom, worki po materiałach
budowlanych.
szkło
opakowania z papieru i tektury (15 01 01)
zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)
odpadowa papa (17 03 80) np. papa pozbawiona innych elementów pokrycia np. desek
tworzywa sztuczne (17 02 03) np. folia budowlana, wiaderka po cemencie, klejach i farbach, rury,
profile
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UWAGA!
1. W PRZYPADKU UMIESZCZENIA ODPADÓW W KONTENERZE INNYCH NIŻ ZADEKLAROWANE, ZLECENIOBIORCA

2.

ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OBCIĄŻENIA KOSZTAMI UTYLIZACJI NIEZGODNYCH ODPADÓW
ZLECENIODAWCĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM CENNIKIEM ZLECENIOBIORCY.
W PRZYPADKU ZAPEŁNIENIA KONTENERA INNYMI ODPADAMI NIŻ DEKLAROWANE W ZLECENIU
ZLECENIOBIORCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD WYKONANIA USŁUGI I OBCIĄŻENIA
ZLECENIODAWCY PONIESIONYMI KOSZTAMI TRANSPORTU OKREŚLONYMI W ZLECENIU, W PRZYPADKU ICH
BRAKU ZLECENIOBIORCA OBCIĄŻY ZLECENIODAWCĘ KOSZTAMI TRANSPORTU W WYSOKOŚCI 250,00 ZŁ
NETTO ZA KURS.

3. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA USŁUGI Z POWODU BRAKU DOJAZDU DO MIEJSCA
PODSTAWIENIA/ODBIORU KONTENERA ZLECENIOBIORCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODSTĄPIENIA
WYKONANIA USŁUGI I OBCIĄŻENIA ZLECENIODAWCY PONIESIONYMI KOSZTAMI TRANSPORTU
OKREŚLONYMI W ZLECENIU, W PRZYPADKU ICH BRAKU ZLECENIOBIORCA OBCIĄŻY ZLECENIODAWCĘ
KOSZTAMI TRANSPORTU W WYSOKOŚCI 250,00 ZŁ NETTO ZA KURS.
4. ZLECENIODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPŁATY ZA WYKONANĄ USŁUGĘ.
Proszę o podstawienie kontenera/pojemnika/worka o poj. __________ m3, w dniu ______/_______/20______ r.
na teren posesji położonej w ____________________________ przy ul. _________________________________ .
Termin odbioru kontenera/pojemnika/worka w dniu _______/________/20_______ r. od godz. _______________
Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji podstawionego kontenera ___________________________________

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie przez PPK Pyrzyce Sp. z o.o. podanego przeze mnie numeru telefonu do następujących celów:
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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

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 Dz.U.2018.1000, 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 realizacji zamówienia na wywóz odpadów, 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 realizacji zamówienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i
przez czas wymagany przepisami prawa.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umów, umów cywilnoprawnych lub innego stosunku cywilno-prawnego. Konsekwencją nie podania wymaganych danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umów,
umów cywilno-prawnych lub innego stosunku cywilno-prawnego, w tym realizacji zamówienia na wywóz odpadów.
5. Państwa dane osobowe będą 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.
6. 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.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

_____/______/20_____ r.

_____________________________

data złożenia zamówienia

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 Przedsiębiorstwo Komunalne 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

