
                                                                       Poznań, dn. …………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 Ja, …………………………… niżej podpisany, działając w imieniu własnym, jako prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą*/w imieniu* ………………………………………………… 
(dane identyfikacyjne) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, iż oddaję do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy: 

ul. 28 Czerwca 1956 r, nr 284 w Poznaniu*, 

ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu*, 

ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie*, 

odpady o kodzie i rodzaju ……………………………………………. (wpisać kod i rodzaj odpadu) w ilości 

……………… [Mg]. 

 Dodatkowo oświadczam w imieniu własnym*/w imieniu* 

…………………………………………………………………………, iż na dzień ………….. nie przekroczone 

zostały ilości odpadów o kodzie wymienionym wyżej, zgodnie z dozwolonymi ilościami rocznymi, wskazanymi 

w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla 

których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, które zwalniają mnie*/podmiot przeze mnie 

reprezentowany* z uzyskania rejestracji w systemie BDO i posiadania numeru BDO. 

 

   ……………………………………………………….. 

       (imię i nazwisko – czytelnie) 

(* niepotrzebne skreślić) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.,  
61-814 Poznań,  ul. Ratajczaka 19, e-mail: sekretariat@zzo.pl, nr tel. 61 853 08 13 (Administrator). Z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Winiarskim, można skontaktować się pod adresem iod@zzo.pl. 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane w celu 
wynikającym z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2722), 
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzaju odpadów i ilości odpadów, dla 
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2531) oraz ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów prawa jest niezbędne, 
aby skorzystać z naszych usług w zakresie odbioru odpadów przez podmiot podlegający zwolnieniu z obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów i w celu wystawienia faktury. 
Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora danych, jak też podmiotom 
udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.  
Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa oraz okres przedawnienia roszczeń 
Administratora z tytułu świadczonych usług. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
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