
                         …….…………….…………., dnia ……………………… 
                                (miejscowość)                     (data) 
 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
               (nazwa firmy/ pieczątka) 
 

……………………………………………………………….. 
                             (adres) 

 

ZGODA NA PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ZORGANIZOWANEGO I PROWADZONEGO PRZEZ ZM „OBRA” 

Jako właściciel*/użytkownik*/władający nieruchomością niezamieszkałą*, na której powstają odpady 

komunalne, położonej w miejscowości:  

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

(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu) 

wyrażam zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Obra”, począwszy od dnia ..……………….…………………….. 

i odbieranie tych odpadów z wyżej wymienionej nieruchomości. 

 

* Podkreślić właściwe. 

        ……………………………..…………………… 
           (czytelny podpis) 
 

  

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny "Obra", Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn; 

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl ; 

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 10 rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1466 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. z. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900), ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1314 ze zm.) jest obligatoryjne;  

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa; 

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

6)      Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie; 

7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8)      Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (art. 10 rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                        

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym                      

i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze 

zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), ustawy                  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900), ustawa z dnia17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1314 ze zm.) jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach dobrowolne 

(wskazane w objaśnieniach). 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

mailto:iod@presstu.pl

