Załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania
i korzystania z Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości
położonych na terenie gminy Wieliczka na potrzeby
gospodarowania odpadami komunalnymi

WNIOSEK O WYDANIE KARTY
uprawniającej do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI:
ADRES ZAMIESZKANIA:
(nie musi być adres zameldowania)

TEL. KONTAKTOWY:

ADRES E-MAIL:
ADRES NIERUCHOMOŚCI:
(na której powstają odpady)

ILOŚĆ OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH:
ILOŚĆ WYDANYCH KART:

1 szt.

NR EWIDENCYJNY
DEKLARACJI:
(Wypełnia urząd)

NR KARTY PSZOK:
(Wypełnia urząd)

Potwierdzam odbiór ww. Karty PSZOK oraz oświadczam o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu
moich danych osobowych zawartą w treści: „Regulaminu wydawania i korzystania z Karty PSZOK
dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wieliczka na potrzeby gospodarowania
odpadami komunalnymi”.
….……………………………..…………..…………………………………..
Data i czytelny podpis właściciela
nieruchomości/osoby upoważnionej

……………………………………………….………………………………...
Data i podpis wydającego Kartę PSZOK
Załączniki:
1. Upoważnienie w przypadku odbioru Karty przez inną osobę niż właściciel nieruchomości

Wieliczka, dnia ………………… 20…… r.
...............................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
...............................................................
(adres zamieszkania)
UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisany(a) udzielam upoważnienia
………...........................................................................................................................................…………..…….............
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
zam. ………........................................................................................................................…………………....….............
(adres zamieszkania osoby upoważnionej)
legitymującej/emu się dowodem osobistym nr …....................................……………………………...............................
do złożenia wniosku o wydanie oraz odbiór Karty PSZOK dla nieruchomości położonej
przy ul. …...............................................................................................……………………..……...................................
(adres nieruchomości)
Oświadczam o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartą w treści: „Regulaminu wydawania
i korzystania z Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wieliczka na potrzeby gospodarowania
odpadami komunalnymi”.

….........……………............................................................
(czytelny podpis właściciela nieruchomości)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1
Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego
1, email: magistrat@wieliczka.eu tel. +48 12 26 34 100 EPUAP: /y885h0evy6/skrytka
2
Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej:
iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3
Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e
RODO w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze, firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy
zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;
5
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny
wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6
Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
1. prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym:
2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3. prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit b RODO
4. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
5. prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
1
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
7
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wydania oraz korzystania z Karty PSZOK
dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieliczka, na terenie której powstają odpady komunalne;
8
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

