Gryfino, dnia

Imię i nazwisko lub nawa firmy

Adres zamieszkania/podstawienia kontenera

Adres korespondencyjny

Nr ewidencyjny punktu wywozowego

PESEL
NIP lub REGON
Numer telefonu

ZLECENIE
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Gryfinie
ul. Szczecińska 5
74 – 100 Gryfino
Zlecam
- wywóz odpadów remontowych w kontenerze*
- wywóz gruzu w kontenerze*
- wywóz odpadów ………………….…………………..…….……………….…….…….....……………….. w kontenerze*

* niepotrzebne skreślić

Zostałem poinformowany o cenie usługi.
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury bez mojego podpisu.
Termin płatności za wykonaną usługę to 14 dni od wystawienia faktury
Zobowiązuję się do zgłoszenia odbioru kontenera

Verte

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie 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), informujemy,
iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z
siedzibą w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5, numer NIP: 858-000-74-76
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się pisząc na adres mailowy: iod@pukgryfino.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 402 39 45.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać:
a) w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO., tj.:
-dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, monitoring wizyjny;
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa zawarta z Administratorem
Danych Osobowych;
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy;
5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane zaufanym odbiorcom, np. dostawcom usług
hostingowych, firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Administratora oraz dostarczającym
oprogramowanie informatyczne, a także odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim
Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych;
6. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia
roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Klienta, w zależności które z
tych zdarzeń nastąpi później;
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia (jeśli będzie to prawnie i technicznie możliwe) oraz ograniczenia przetwarzania
danych, a także ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie dokonywać profilowania.

Podpis Zlecającego

