Załącznik Nr 1 do Regulaminu Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zlokalizowanego w
m. Czołowo, gm. Kórnik
…………………….……………
Miejscowość, data

………………………………………….
Imię i nazwisko właściciela nieruchomości

OŚWIADCZENIE
Zlecam transport odpadów: ………………………………………………………………………...
wskazać rodzaj odpadów

wytworzonych na nieruchomości położonej w m. …………………………….………………,
przy

ul.

……………………………………………………………………………………………..

firmie …………………………………………………………………...………………………………..
nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP/REGON

Ponadto oświadczam, że jako właściciel nieruchomości zadeklarowałem/ am opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kórnik.

……………………………………..
Data i podpis właściciela nieruchomości

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, którym jest Pani Agnieszka
Lewicka – Bachman. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres e - mail: abi@umig.kornik.pl lub nr tel. 61
8170 411 wew. 672
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz
rozliczania usług dodatkowych.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o
gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów
informatycznych, czy w zakresie dostarczania korespondencji.
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych
tj. 5 lat od dnia zakończenia roku rachunkowego lub do czasu przedawnienia roszczeń tj. 6 lat.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani
profilowanie. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami
RODO.

