Załącznik nr 1 do zlecenia WNS

Elbląg, dnia
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:

□ Mieszkam na terenie Gminy Miasto Elbląg pod adresem:
□ przywiezione odpady nie pochodzą z działalności gospodarczej
□ ilość wytworzonych przez moje gospodarstwo domowe i dostarczonych do
Sp. z o. o. odpadów budowlanych w roku

□ Ilość dostarczonych do ZUO Sp. z o. o. opon w

ZUO
nie przekroczyła 1,50 Mg.
r. nie przekroczyła 4 szt.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe na dzień składania oświadczenia. W przypadku ujawnienia
sprzeczności złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym, zobowiązuję się do zapłacenia kosztów
unieszkodliwienia dostarczonych przeze mnie odpadów opisanych w § 12, pkt. 2 Regulaminu Świadczenia Usług
Publicznych przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą wElblągu.

podpis

Informacja
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie EPGK) z siedzibą w Elblągu przy ul. Szańcowej 1,
tel. firmowy 55 232 64 08, e-mail: epgk@epgk.pl oraz Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. (w skrócie ZUO)
z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42,tel. firmowy: 55 2361225, e-mail: sekretariat@zuoelblag.pl.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rejestracja odpadów przyjętych przez EPGK
do przetworzenia w ZUO oraz wystawienie niezbędnych dokumentów oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Przetwarzanie odbywa się po wyrażeniu przez Panią/Pana dobrowolnej zgody.
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane
aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych lub ustania obowiązku
prawnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji przez EPGK i ZUO zadań zleconych
przez gminę tj. odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Może się Pani/Pan kontaktować z nami listownie, e-mailowo lub telefonicznie.
Kontakt do inspektora danych osobowych EPGK: iodo@epgk.pl
Telefon do inspektora ochrony danych osobowych ZUO: 55 236 12 25 wew.13

Wyrażenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu
wykonania czynności niezbędnych do przekazania przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.
U. z 2018 r., poz.1000) oraz potwierdzam zapoznanie się z informacją umieszczoną powyżej.”

