
Ciechanów, dnia .................................

Nazwa i dane firmy:

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

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

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

Nr telefonu..............................................................

Nr dowodu…..........................................................

ZLECENIE

Zlecam PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie (nr BDO 000030912 ) podstawienie pojemnika 

typu  KP-…………szt. ........... na posesję przy 

ul...............................................................................................w ......................................................... 

KOD ODPADU ....................................................

Akceptuję następujące ceny:

● za podstawienie i odbiór pojemnika zapełnionego na równi z krawędziami ….......…......zł brutto*.

(5,90 zł brutto za 1 km*).

● za  zagospodarowanie  odpadów wymiernie  w oparciu  o  rzeczywistą   masę  odpadów zważonych  na

wadzę w RZGOK w Woli Pawłowskiej z przelicznika :                       

(waga odpadu).....1.....Mg. X (cena za dany odpad wg cennika)......................zł brutto*.

● 14,76 zł  brutto* dodatkowej opłaty za każdy dzień jeśli  pojemnik znajduje się na posesji powyżej  

1 tygodnia pomiędzy kolejnymi opróżnieniami. 

● w przypadku braku możliwości zabrania pojemnika z winy zlecającego (zastawienie, zamknięta brama

itp.) zobowiązuję się uregulować koszty dojazdu w wysokości 5,90 zł/brutto* za 1 km.

Wymianę lub zabranie pojemnika zgłoszę osobiście ewentualnie telefonicznie pod numerami telefonów

23-672-23-05, 23-672-22-42 wew. 103

* Cena brutto obejmuje należne podatki wg obowiązujących stawek i koszty.

Za wykonaną usługę wywozu odpadów zapłacę po otrzymaniu faktury lub wezwania do zapłaty. Wyrażam

zgodę na wykonanie dokumentacji cyfrowej (zdjęć) pojemnika w celu weryfikacji rodzaju zgromadzonego

odpadu.

………………………………………

(podpis pracownika PUK Sp. z o.o.)  ………………………………..

zlecenie przyjęte w dniu ……………                                                                     (podpis osoby zlecającej)
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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 (dalej Rozporządzenie), informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  
w Ciechanowie  przy ul. Gostkowskiej 83, 06-400 Ciechanów, adres e-mail: puk@pukciechanow.pl, tel. 23 672 22 42.

2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  w  Przedsiębiorstwie  Usług  Komunalnych  
Sp. z o.o. w Ciechanowie:, e-mail: iod@pukciechanow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy.

4. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wskazanym  powyżej  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 inne podmioty,  które  przetwarzają  Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora  na podstawie  zawartej  umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu

prawo dostępu do swoich  danych  oraz otrzymania ich kopii,  poprawienia,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  wniesienia skargi do organu nadzorczego  (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. 

7. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy  
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

..............................................
Podpis 
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