
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/160/20 

      Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

     z dnia 30 października 2020r. 

 

 

Formularz przekazania odpadów 

 

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

(Imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby dostarczającej odpad) 

 

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

(adres zamieszkania) 

 

lp Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość Jednostka  

(szt., litry, kg, m³) 

     

     

     

 

Odpady dostarczone do PSZOK w Nowym Brzesku w dniu……………………..pochodzą 

z nieruchomości zamieszkałej położonej w Gminie Nowe Brzesko pod 

adresem………………………………..……. i nie pochodzą z wykonywanej działalności 

gospodarczej.  

 

 

 

 

 

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

Data i podpis osoby przyjmującej odpady    Data i podpis osoby dostarczającej odpady 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE 

L119/1 4.5.2016) – zwanego dalej RODO, Gmina Nowe Brzesko informuje, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Brzesko, reprezentowana przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44,32-120 Nowe Brzesko, e-mail: ………….., 

tel. 12 385-20-94.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: …………, e-mail: ………….., tel. …………….. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO 

i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przez okres wynikający z 

realizacji zadania własnego Gminy Nowe Brzesko.  

Posiada Pani/Pan prawo:  

• dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania od administratora potwierdzenia o 

przetwarzaniu danych, uzyskania do nich dostępu oraz informacji na podstawie art. 15 RODO,   

• do sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO,  

• do usunięcia danych, jeśli nie są one już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane lub zachodzi 

inna okoliczność wskazana w art. 17 RODO,  

• do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO  

• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia odpadów przez Gminę Nowe 

Brzesko, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zdania odpadów.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: obsługa informatyczna PSZOK Gminy Nowe 

Brzesko, operatorzy pocztowi, usługi rachunkowe i księgowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

 

 

Zapoznałam/em się: 

 

………………………….. 

 

 


