
Adres do faktury (jeśli inny niż adres podstawienia)

Proszę o podstawienie: Rodzaj odpadu:

Kontenera o pojemności ….....m
3 Gruz

Worka BIG-BAG Zmieszane

Typ nieruchomości: Wielkogabarytowe

Zamieszkała Biodegradowalne

Niezamieszkała Papa

Tytuł prawny do obiektu: Inne (proszę wpisać)

Właściciel

Zarządca

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż: 

KLAUZULA INFORMACYJNA

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi odbioru gruzu, o której mowa w uchwale Nr VII/85/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

i e RODO, w związku z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w Piekarach Śl. ul. Kotuchy 3

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: zgk@zgk.piekary.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Potwierdzenie zarządcy (w przypadku nieruchomości 

wielolokalowych)

…............................................................
Data i podpis składającego oświadczenie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZGK Sp. z o.o.

9. Inne niezbędne informacje. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych 

lub wyjaśniających.

WNIOSEK O PODSTAWIENIE KONTENERA/WORKA BIG-BAG

W przypadku odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych zobowiązuję się do zapłaty faktury wystawionej 

przez ZGK Sp. z o.o. za zagospodarowanie odpadów, zgodnie obowiązującym cennikiem.

W przypadku przekazania odpadów budowlanych wymieszanych z innymi odpadami wyrażam zgodę na obciążenie zgodne z 

cennikiem obowiązującym w ZGK Sp. z o.o.

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

Zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wystawionej przez ZGK Sp. z o.o. za zagospodarowanie odpadów

Imię i nazwisko

Adres do podstawienia

Telefon

Kontenery podstawiane są na okres 3 dni licząc od dnia następnego po podstawieniu. Cena za zatrzymanie kontenera powyżej 

3 dni zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania 

odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wynosi 100 zł za każdy następny 

dzień. Cena za usługę transportową kontenera załadowanego gruzem do 5m3 wynosi 65 zł brutto a powyżej 5m3 80 zł brutto.


