Góra, dnia …………………
WNIOSEK
o zawarcie umowy na odbiór nieczystości stałych
od podmiotów niezamieszkałych w sposób selektywny

Dane osobowe
Imię i nazwisko/Firma
PESEL/REGON

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Współwłaściciel/współmałżonek
Imię i nazwisko/Firma
PESEL/REGON

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Tel. kontaktowy

…………………

Adres posesji z której odbierane są nieczystości stałe:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
Adres do korespondencji
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Wykaz pojemników na odpady komunalne (zmieszane) z podaniem ich wielkości (szt.)
(110 l., 120. l, 240 l, 1100 l., 7 m3, 10 m3)
………………………………………………………..
Sugerowana przez wnioskodawcę
częstotliwość odbioru
……………..x………………………………………………..
(ilość)

(tydzień, miesiąc)

Wykaz pojemników (worków)z podaniem ich wielkości (szt.) na odpady segregowane
60 l (dot. tylko BIO) 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l
- BIO
- tworzywa
- makulatura
- szkło
Sugerowana przez wnioskodawcę
częstotliwość odbioru
……………..x………………………………………………..
(ilość)

(tydzień, miesiąc)

…………………………
PODPIS

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Technika Komunalna „TEKOM” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Podwale 12A, 56-200 Góra, KRS 0000193384
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się przez adres e-mail:

kontakt@rodo-leszno.com.pl
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Pani/Pana dane będą przetwarzane celem:
a) realizacji niniejszej umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce TEKOM w Górze w związku z prowadzeniem
działalności i realizacją zawartych umów,
c) dochodzenia należności.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa w celu realizacji niniejszej umowy.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy z Techniką
Komunalną „TEKOM” Sp. z o. o., podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodanie tych danych będzie brak możliwości zawarcia
i/lub realizacji umowy z Techniką Komunalną „TEKOM” Sp. z o. o. w Górze.

Miejscowość i data

Czytelny podpis Wnioskodawcy

