Jaworzno, dnia ...................................
.....................................................................
Nazwa firmy / Nazwisko i imię
.....................................................................
Adres
.....................................................................
.....................................................................
Telefon
OŚWIADCZENIE DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ZASOBIE GMINNYM ZARZĄDZANYM PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
W JAWORZNIE ZA CZĘŚĆ NIEZAMIESZKAŁĄ NIERUCHOMOŚCI, W KTÓREJ SĄ WYTWARZANE ODPADY
– dla najemców lokali użytkowych
1. Oświadczam, że na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny deklaruję pojemnik(i) o pojemności:
Lp.
Rodzaj pojemnika
Ilość wytwarzanych pojemników miesięcznie
Uwagi
1

0,12 m³

2

0,24 m³

3

1,1 m³

4

2,2 m³

5

5 m³

6

7 m³

7

Worek

2.

Oświadczam, iż w przypadku zmiany ilości wytwarzanych odpadów /pojemników/ zobowiązuję się w terminie
3 dni od zaistnienia zmiany do powiadomienia o tym fakcie Zarządcy.
3. Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
4. Na podstawie art. 6 ust. 1 litera a 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych
do realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Jaworznie dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Miasta
Jaworzna
Zostałem/-am poinformowany, że:
1. Administratorem Danych danych zgromadzonych w zakresie realizacji wskazanego celu jest Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43 – 600 Jaworzno.
2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt iod@mznk.pl, adres: Miejski
Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43 – 600 Jaworzno.
3. Zgromadzone przez Administratora Danych dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom posiadającym
podstawę prawną ich przetwarzania.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji celu oraz ewentualnych roszczeń, a następnie
zostaną trwale usunięte przez Administratora Danych.
6. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
zawarcia umowy z Administratorem danych.
7. W oparciu o zgromadzone dane nie będzie wykonywane profilowanie.
Oświadczam, że zostałem/-am pinformowany o przysługujących mi prawach:
1.
2.

Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

..............................................................
data / podpis / pieczątka

