
Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK 

OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH DOSTARCZONYCH DO PUNKTU
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

1. Oświadczam,  że  złożyłem  w  Urzędzie  Miejskim  w  Głownie  deklarację  o  wysokości  odpadów  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz, że dostarczone przeze mnie w dniu dzisiejszym do
PSZOK, niżej wymienione odpady zostały wytworzone na nieruchomości: 

• □ zamieszkałej* 
• □  na  której  znajduje  się  domek  letniskowy,  lub  innej  nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele

rekreacyjno - wypoczynkowe* 
• □  niezamieszkałej,  na  której  prowadzona  jest  działalność  oświatowo  –  wychowawcza,  sportowa,

ochrony środowiska i p. poż.* 
2. Rodzaj dostarczonych odpadów 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(opis odpadów dostarczonych do PSZOK z szacowaną oceną ich ilości)

3. Numer rejestracyjny pojazdu przywożącego odpady : ……………………………...................................................................................…………… 

4. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Miejski  Zakład  Komunalny  w
Głownie, w celu ewidencji dostarczonych do PSZOK segregowanych odpadów komunalnych. 

5. Oświadczam,  iż  zostałem/zostałam  poinformowany/poinformowana,  że  Administratorem
przetwarzania danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny, 95-015 Głowno, ul. Dworska 3 , a
szczegółowe  informacje  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  znajdują  się  na  stronie  internetowej
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie www.mzkglowno.zakładkomunalny.com 

6. Oświadczam,  że  jestem  świadomy/świadoma  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym
oświadczeniu nieprawdy, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego. 

7. Oświadczam, że dostarczone odpady nie powstały w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

*- zaznaczyć właściwe

......................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko właściciela, współwłaściciela, użytkownika, zarządcy nieruchomości)* 
Proszę o wypełnienie drukowanymi literami

..........................................................................................
Miejscowość, ulica, data 

..........................................................................................
podpis osoby oświadczającej



..........................................................................................................
rodzaj i numer dokumentu

Imię i nazwisko

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK 

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Pana/Panią ….................................................................................................................................................................................................

legitymującego się dokumentem do dostarczenia w  moim  imieniu  ww.
odpadów z mojej nieruchomości

** - wypełnić w przypadku gdy osoba dostarczająca odpad nie jest wytwórcą tego odpadu 

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

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny z siedzibą w 95-015 Głowno, ul. Dworska 3, NIP
733-11-73-962, REGON 471524361. 

 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-
mail magdalena@kuszmider.com.pl

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jak również w celu realizacji praw oraz
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010). 

 Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z  uwzględnieniem  okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,

Liechtenstein i Islandię). 
 w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu prawa do: 
 dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 przenoszenia danych, 
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 
 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO. 
 Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,

o którym mowa wyżej. 
 Państwa dane mogą zostać  przekazane podmiotom  zewnętrznym na podstawie  umowy powierzenia  przetwarzania  danych

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

...........................................................................................................................
podpis osoby udzielającej upoważnienia **


