Radomsko, dnia.....………................
.................................................................
(Imię i nazwisko/ nazwa firmy)

Symbol klienta...........................…………...

.................................................................
(Miejscowość)
.................................................................
(Ulica)
.................................................................
(NIP / PESEL)*
.................................................................
(Tel. kontaktowy)
.................................................................
(REGON– podmioty gospodarcze)

ZLECENIE WYWOZU ODPADÓW
Proszę o podstawienie pojemnika / kontenera (typ) .........…............. na odpady (zmieszane / budowlano –
rozbiórkowe / zielone)* w ilości …..…...… szt, ilość wywozów ……....……… szt.,

w miejscowości

….……….………...…...…..… przy ul. …................................................................w dniu …....................................
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku zastrzega sobie, że termin opróżnienia/
odbioru pojemnika nie może przekraczać:
 7 dni kalendarzowych dla pojemników/kontenerów od 110 l do 1800 l od daty podstawienia / wywozu
 14 dni kalendarzowych dla kontenerów od 3,5 m³ do 10 m³ od daty podstawienia / wywozu

Obowiązek zgłoszenia do opróżnienia lub odbioru pojemnika / kontenera ciąży na Zleceniodawcy.
W przypadku przekroczenia ww. terminów opróżnienia - odbioru pojemnika / kontenera Zleceniobiorcy
przysługuje:
 natychmiastowe zabranie pojemnika / kontenera nawet w przypadku niepełnego napełnienia
i obciążenie za niego pełną kwotą wynikającą z obowiązującego cennika,
 naliczenie kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 5 % kwoty netto zamówionego
pojemnika / kontenera.
Zleceniodawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania
pojemników / kontenerów, a w szczególności za ich zagubienie, zniszczenie, opalenie lub zawinione
uszkodzenie.
_____________________
Pouczenie:
1.) Pojemnik / kontener powinien być zapełniony do wysokości burt.
2.) Zabronione jest montowanie na kontenerze / pojemniku prowizorycznych burt, celem powiększenia
jego pojemności.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika (kierowcę) w/w nieprawidłowości z pkt. 1, 2
Zleceniobiorca podstawi na koszt Zleceniodawcy dodatkowy pojemnik / kontener,
celem zdjęcia nadwyżki odpadów.

* niewłaściwe skreślić

.............................................
(podpis Zleceniodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numer telefonu w celu kontaktu ze mną w powyższej sprawie.
Data………………………..podpis……………………..
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85.
PGK Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pgk-radomsko.pl lub przesyłką
pocztową na adres PGK Sp. z o.o. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane
w celu zawarcia i realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych – art. 6 pkt. 1 lit.a, b i c RODO. Państwa dane osobowe będą przekazywane: a)
osobom upoważnionym przez Państwa, b) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu PGK Sp. z o.o. oraz osobom upoważnionym,
zatrudnionym w tych podmiotach oraz ich pełnomocnikom (np. podmioty zajmujące się windykacją należności, obrotem wierzytelnościami,
dochodzeniem roszczeń, dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki), c) organom państwowym uprawnionym do
otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o
rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo:
dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. PGK sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza UE) lub organizacji
międzynarodowych. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGK Sp. z o.o. w celu zawarcia umowy, za wyjątkiem podania numeru
telefonu, co jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PGK Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i
realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych.
Data………………….. podpis……………………….

