Rzeszów, dnia…………………..2022 r.

Klienci Indywidualni - Rzeszów

UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE
Ja ……………………………………………………...… zamieszkała/y

w ……………………………………………………………..……………………………………………….

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

(adres zamieszkania właściciela nieruchomości)

Numer Pesel …………..……………………..………………………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………...
(telefon właściciela nieruchomości)

upoważniam …………………………………………… zamieszkałą/ego

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

(Imię i nazwisko upoważnionego)

(adres zamieszkania upoważnionego)

Legitymującego się dowodem osobistym o numerze

…………...……………………………………..… tel. ………………………………………………………..

do przekazania z nieruchomości ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
(adres nieruchomości, z której oddawane są odpady)

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w moim imieniu następujących odpadów:
1/ ................................................................................................................ w ilości ok................................. m
2/ ...............................................................................................................

w ilości ok ................................ m

3

3

3/ ................................................................................................................ w ilości ok ................................ m

3

4/ ................................................................................................................ w ilości ok ................................ m

3

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOK oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli miejsca wytworzenia odpadów przez pracowników Urzędu Miasta Rzeszów lub Straż Miejską, a w
przypadku stwierdzenia, iż podana informacja jest niezgodna z prawdą, lub że nie uiszczono opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
wyrażam zgodę na obciążenie opłatą za przyjęcie odpadów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22.01.2020 r. Nr xxv/532/2020..

……..………………………………………
Czytelny podpis właściciela nieruchomości

…………………………………………..
Czytelny podpis osoby upoważnionej

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:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

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.1b 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.1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622)).

