INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Zgodnie
z
art.
13
ust.
1
i
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 (dalej Rozporządzenie), informujemy, że:











Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83, 06-400 Ciechanów, adres e-mail: puk@pukciechanow.pl, tel. 23 672 22 42.
Dane
kontaktowe
Inspektora
Ochrony
Danych
w
Przedsiębiorstwie
Usług
Komunalnych
Sp. z o.o. w Ciechanowie:, e-mail: iod@pukciechanow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
Podanie
przez
Panią/Pana
danych
osobowych
jest
warunkiem
zawarcia
umowy
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

..............................................
Podpis

OŚWIADCZENIE
Niniejszym

oświadczam,

że

zgodnie

z

art.

66

ust.

4

pkt

4

ustawy

z

dnia

14.12.2012

r.

o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zmianami) podlegam zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji
odpadów. Jednocześnie oświadczam, że jako wytwórca odpadów nie przekraczam limitu ilości odpadu o kodzie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wpisać kod i nazwę rodzaju odpadu)

wymienionym

w

rozporządzeniu

Ministra

Klimatu

z

dnia

23.12.2019

r.

w

sprawie

rodzajów

i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531).
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od
5000

zł

do

1 000 000

zł

za

prowadzenie

działalności

bez

wpisu

w BDO w przypadku przekroczenia ilości lub rodzajów odpadów określonych w ww. rozporządzeniu Ministra
Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów.

………………………………..……………………………………………………….
(nazywa firmy)
………………………………………………………………………………………..
(adres siedziby)
………………………………………………………………………………………….
(NIP)

………………………………………………………..
(miejscowość, data)

………..…………………………..…………………………
(czytelnie imię i nazwisko)

TRANSPORTUJĄCY ………………………………………………………………………… NR BDO ……………………………………..

PRZEJMUJĄCY ODPADY ……………………………………………………………….. NR BDO ………………………………………

