Załącznik nr 2 do Regulaminu
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Rudzie

Dostarczający odpady:
……………………………………………………………………...
(imię, nazwisko)
…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania: kod, miejscowość)
……………………………………………………………………..
(adres zamieszkania: ulica, nr domu, lokalu)
…………………………………………………………………….
(nr rejestracyjny samochodu dostarczającego odpady)
…………………………………………………………………….
(nr telefonu – nieobowiązkowo)

OŚWIADCZENIE
1) Ja, niżej podpisany, oświadczam, że działam na zlecenie osoby

………..………………………………………………………………………………..……………,
(imię, nazwisko posiadacza nieruchomości, nr telefonu kontaktowego)

będącej posiadaczem nieruchomości zamieszkałej………………………………………………………………..……… ,
(adres nieruchomości: kod, miejscowość, ulica, nr domu, lokalu)

z której pochodzą odpady dostarczone do PSZOK w Rudzie.
Wskazana wyżej nieruchomość podlega systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieluń
w związku z czym została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i powstaje z tego tytułu zobowiązanie pieniężne (naliczane comiesięcznie) wnoszone na rzecz Gminy Wieluń.
2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych.
……………………………
(czytelny podpis)

3) Oświadczam, iż zostałam / zostałem poinformowany / poinformowana, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu,
ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń.
b) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych
z gospodarowaniem przekazanymi odpadami, właściwej realizacji zadań PSZOK*.
*Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych
znajduje
się
na
stronie
internetowej
Spółki
pod
adresem
https://bippk.um.wielun.pl/bipkod/18495768.
4) Potwierdzam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i ust. 2
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 (RODO).
5) Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego.
Ruda, ………………….., …………………………………………….…..
(data)

(czytelny podpis)

Pouczenie:
• Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową przyjęcia dostarczonych odpadów przez Operatora PSZOK
w Rudzie.
• Art. 233 KK § 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
• W przypadku fałszywego zeznania, osoba składająca oświadczenie podlega odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

Ruda, …………………..,
Dostarczający odpady:
……………………………………………………………………...
(imię, nazwisko)
…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania: kod, miejscowość)
……………………………………………………………………..
(adres zamieszkania: ulica, nr domu, lokalu)

Zobowiązanie dostarczającego odpady komunalne do PSZOK do przekazania obowiązku informacyjnego
w imieniu administratora danych oraz uzyskania zgody na przekazanie danych do administratora
Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, z której pochodzą
dostarczone odpady do PSZOK, treści obowiązku informacyjnego RODO w imieniu administratora danych osobowych,
tj.: Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu oraz uzyskania jego zgody na przekazanie danych (imienia
i nazwiska oraz adresu nieruchomości z której pochodzą odpady komunalne dostarczone do PSZOK) do ww.
administratora danych osobowych. Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO znajduje się pod adresem:
https://www.komunalne.wielun.pl/ w zakładce RODO.

…………………………………………….…..
(czytelny podpis)

