POTWIERDZENIE
PRZEKAZANIA ODPADU
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Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy
ul. …………………….

Właściciel odpadu

Transportujący odpad

Przejmujący odpad

imię i nazwisko

imię i nazwisko, nazwa firmy

Adres zamieszkania

Adres

Adres

Adres nieruchomości z której pochodzą odpady
lub nr działki

Orientacyjna ilość (sztuki, kg, m3 ) odpadów
(wypełnia właściciel odpadu)

Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy
lub naczepy

Opis odpadu
(wypełnia właściciel odpadu)

Potwierdzam przekazanie odpadu

Masa przekazanych odpadów [Mg]
(wypełnia przejmujący odpad)

Kod odpadu
(wypełnia przejmujący odpad)

Potwierdzam wykonanie usługi
transportu zleconej przez
Właściciela odpadu

Potwierdzam przejęcie odpadu

Data, czytelny podpis
Data, pieczęć i podpis
Data, pieczęć, czytelny podpis
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów,
ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17,fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona internetowa:
www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych, ma siedzibę w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, e-mail:
iod@mail.knurow.eu.
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora,w związku z prowadzeniem Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zadania
ustawowego (odmowa przyjęcia odpadów).
5. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.
W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku,
w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia, wygaśnięcie możliwości wydania decyzji lub innego orzeczenia, upływ
terminu do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji lub innego orzeczenia. W przypadkach nieopisanych
powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich ostatniego przetworzenia, przy czym
zostaną one usunięte do końca roku kalendarzowego
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym
systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcowie Prawni czy Adwokaci itp.)
7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.
8. Administrator nie posiada Przedstawiciela.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone
przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Pana/Pani praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
10. W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
11. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.

