Inowrocław ………………………
ZLECENIODAWCA (DANE DO FAKTURY):
……………………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY)

……………………………………………
(ADRES FIRMY)

……………………………………………
(ADRES ZAMIESZKANIA)

……………………………………………
(PESEL/NIP)

……………………………………………
(TELEFON KONTAKTOWY ORAZ ADRES E-MAIL)

ZAMÓWIENIE
Proszę o podstawienie kontenera KP-5 na terenie GMINY INOWROCŁAW:
..................................................................................................................................................................
(miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY OŚWIADCZA, ŻE W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZAJĘCIA CZĘŚCI
PASA DROGOWEGO POSIADA ODPOWIEDNIE ZEZWOLENIE OD WŁAŚCIWEGO
ORGANU – ZARZĄDCY DROGI.
Oznajmiam jednocześnie, że akceptuję cenę usługi, tj. 267,00 zł netto za jednorazowy wywóz oraz
obciążenie z tytułu utylizacji tony odpadów zgodnie z informacją otrzymaną od Regionalnej Instalacji Do
Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Zobowiązuję się również, że od chwili podstawienia w/w kontenera, pierwszy wywóz nastąpi
w ciągu dwóch tygodni po zgłoszeniu telefonicznym zamawiającego, w przeciwnym wypadku zostanie
naliczona dodatkowo kwota 267,00 zł netto za każdy kolejny rozpoczęty okres dwutygodniowy.

.............................................................................
PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO
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Administratorem danych osobowych jest IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33. Dane osobowe zbierane są w celu i zakresie wykonania zlecenia przez IGKiM Sp. z o.o. oraz archiwizacji
zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (klauzula informacyjna) stanowi załącznik
do niniejszego pisma.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE L 119 z
4.05.2016, s. 1) – zwanego dalej „RODO” − informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w
Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33;
Z administratorem danych można kontaktować się:
pod adresem korespondencyjnym: jak wyżej;
pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@igkim.pl
2) Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. 523564304 lub
adresem e-mail: iod@igkim.pl
3) Pani/Pana osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
d) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu;
e) przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu;
6) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania zmiany i sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w
zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony
lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzanych danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łączenie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej
przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) Podanie przez Panią/Pana danych jest osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpis: ………………………………………………., data: …………………………………….. .
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