Rzeszów, ………………2021r.

Zlecenie odbioru odpadów
Zlecam odbiór odpadów obejmujący załadunek i transport odpadów do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie.
Adres nieruchomości z której pochodzą odpady/miejsce odbioru ….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Imię i nazwisko właściciela nieruchomości ………………………………………………………………………………………….
Adres właściciela nieruchomości …………………………………………………………………………………………………………
PESEL …..………………………………………….……………
Rodzaj odpadów:

Telefon kontaktowy ………………………………………………

 odpady budowlane i rozbiórkowe

 odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 odpady wielkogabarytowe
 odpady zielone

Wszystkie odpady winny być odpowiednio przygotowane do załadunku
Wyrażam zgodę na wystawienie rachunku za zamówioną usługę zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/534/2020 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz
wysokości cen za te usługi.
Zgodnie z art. 13 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, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1,35-064 Rzeszów, tel.: 177889900, e-mail: umrz@erzeszow.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ido@erzeszow.pl, tel. 177484499.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 c RODO w celu należytego wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.3 ust.2 pkt3,
art.6m ust.lb ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622)).
Niniejsze dane będą przetwarzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. w ramach powierzenia do przetwarzania przez Gminę Miasto Rzeszów, w
okresie realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o., na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne ((art.3 ust.2 pkt3, art.6m ust.lb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz.
622)).

Czytelny podpis zleceniodawcy
………………………………………………

Potwierdzenie wykonania usługi w dniu odbioru
Odpady zostały odebrane w dniu…………………………. pojazdem o nr rej ………………………..………………………
Transport odpadów

9,50zł/km x ……..… km

Załadunek odpadów

48zł/rg x ………….. rg

Ilość i rodzaj odpadów ….……………………………………………………………
Czytelny podpis zleceniodawcy
……………………………………………….

