
Oświadczenie w związku z możliwością przekazania odpadów komunalnych dla mieszkańców 

gminy Niechlów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudnej 

Wielkiej 

Imię i nazwisko: ..................................... 

Data: .............................. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chemeko-System Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością – Zakład Zagospodarowania Odpadów z  siedzibą we Wrocławiu przy ulicy 

Jerzmanowskiej 6A, (54-519 Wrocław) moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 L 2016, Nr 119, s.1) w związku z 

przekazywaniem odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Rudnej Wielkiej. 

................................................ 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

Informacje o przetwarzaniu danych podawane na podstawie art. 13 RODO: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Chemeko-System adres: ulica Jerzmanowska 

numer 6A, 54-519 Wrocław tel. 71-349-90-71. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można 

kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym  inspektorem 

ochrony danych na adres e-mail: iod@chemekosystem.pl. 

3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu skorzystania z możliwości przekazywania odpadów 

komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudnej Wielkiej 

na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce przed jej wyrażeniem.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wskazanego celu. 

6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są 

do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.  

7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat. 

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 

(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie 

w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 

Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 

przetwarzania.  

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 

przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

 

 


