Załącznik nr 2

…………………………….......…..

Puławy, ……………… 20….. r.

Imię i nazwisko

…………………………….......…..
PESEL

UPOWAŻNIENIE DO DOSTARCZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUŁAWACH
Ja

niżej

podpisany/a

……………………………………….

upoważniam

………………………………………………...

Pana/Panią

legitymującego/ą

się dowodem osobistym o numerze ………………………………………….
do przywożenia do PSZOK odpadów komunalnych wytworzonych na terenie mojej
posesji znajdującej się przy ulicy: ………………………………………………………………………………,
……………………………………………………………………………………………………………………………………
której jestem* właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem/ posiadaczem/
lokatorem/

zarządcą/

inny

sposób

użytkowania

(wpisać

jaki…………………………………………………………………….…).
Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu PSZOK oraz,
że dostarczone odpady nie pochodzą z działalności gospodarczej.
Zgoda na przetwarzanie danych**
Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych (imię i nazwisko,
adres zamieszkania) w celu przyjęcia odpadów w PSZOK Puławy przez Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2.***

Załącznik nr 2

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

Puławy, ……………………………….……….. 2021 r..……………………………………………………….
(Data i czytelny podpis właściciela nieruchomości)

Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych**
Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych, w celu dostarczenia
odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul.
Dęblińskiej 2.***

…..…………………………………………………..
czytelny podpis osoby upoważnionej

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych SP. Z O.O. ul.
Dęblińska 2, 24-100 Puławy.
Pouczenie:
odpadów przez Operatora PSZOK.
KK §1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
zeznania, osoba składająca oświadczenie podlega
odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

*niepotrzebne skreślić
**Jeżeli organizacja zbiera kilka zgód dotyczących różnych celów przetwarzania, zgody te muszą zostać wyrażone
osobno. Niedozwolone jest zbiorcze zbieranie zgód.
*** Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rody (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

