
Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów  

w Poznaniu sp. z o.o.                      

ul. Ratajczaka 19 

61-814 Poznań                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem właścicielem/najemcą nieruchomości z terenu 

miasta Poznania, oraz że uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz miasta Poznania wynikającą ze złożonej deklaracji/wydanej decyzji. 

 

Adres nieruchomości:  

 

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

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

             

 

                                                                                                         

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

                                                                                              Data i podpis  

 
 
Klauzula informacyjna 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, którym jest realizacja zadań w zakresie organizacji odpadów komunalnych, w tym tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.  
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO. 
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi Pani/Panu pozostawienie odpadów w PSZOK.  
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym Zakład 
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

                                     

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

                                  Miejscowość, data 

 

 

 

…………………………………… 

Imię i nazwisko właściciela/ najemcy 

nieruchomości 

 

 

 


