
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Psary
Nr 0050.69.2021 z dnia 20 września 2021 r.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ DODATKOWĄ

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA: Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

2. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE

Imię i Nazwisko

Pesel:
*pola poniżej wypełnia osoba fizyczna, w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)* Imię ojca* Imię matki*

Adres zamieszkania:

Miejscowość: Ulica: Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy: Poczta: Numer telefonu kontaktowego:
(pole nieobowiązkowe)

Adres email:
(pole nieobowiązkowe)

2.1.  ADRES DO KORESPONDENCJI  - jeżeli jest inny niż w pkt 2.

Miejscowość: Ulica: Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy: Poczta:

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Nr działki (pole należy wypełnić jeśli nieruchomość nie  
posiada nadanego  numeru porządkowego)

Miejscowość: Ulica:

Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Poczta:

4.  ZAPOTRZEBOWANIE NA SKORZYSTANIE Z USŁUGI DODATKOWEJ POLEGAJĄCEJ NA PODSTAWIENIU WORKA
Z TKANINY  POLIPROPYLENOWEJ  (TZW.  ”BIG  BAG”)  PRZEZNACZONEGO  NA  ODPADY  BUDOWLANE
I ROZBIÓRKOWE,  ODBIORZE  ZAPEŁNIONEGO  WORKA  I  ZAGOSPODAROWANIU  ODEBRANYCH  ODPADÓW
BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Ilość zamawianych worków o pojemności 1 m3 Data podstawienia worka

ADNOTACJE ORGANU:

…..........................................................
                                                                                                                                                                                                                (podpis

UWAGI:
Faktura za zrealizowaną usługę dodatkową będzie wystawiana właścicielowi nieruchomości każdorazowo po wykonaniu miesięcznej
usługi.



Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1. Administratorem  Danych  jest  Wójt  Gminy  Psary  z  siedzibą  w  Urzędzie  Gminy  w  Psarach
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary. 

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl;

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zamówienia na usługę dodatkową.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) 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),  zwanego dalej
„RODO”,  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł
publicznie  dostępnych  oraz  od  organów  administracji  publicznej,  innych  podmiotów  i  osób
fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z którą aktualnie jest podpisana umowa oraz
inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7. mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
9. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18

stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.

10. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby,  której  dane  dotyczą,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

11. Przysługuje  Pani/Panu  skarga  do  organu  nadzorczego  (Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych).

12. Podanie  danych osobowych jest  wymagane przepisami  prawa,  ich nie  podanie  może skutkować
brakiem realizacji zamówienia na usługę dodatkową.

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą
przetwarzane w celu profilowania.


