Hrubieszów, dnia ……………………………..
...................................................
(imię i nazwisko/firma)

...................................................
...................................................
(adres świadczenia usług)

...................................................
...................................................
(adres do korespondencji)

...................................................
(telefon komórkowy, stacjonarny)*

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów

ZLECENIE

Zlecam podstawienie kontenera ……………….. w dniu …………….. na adres:
- wyżej wymieniony
- inny …………………………………………………………………………….
Zadeklarowany rodzaj odpadu: …………………………………………………..
Akceptuję oferowaną cenę ……………. brutto.
Akceptuję następujące warunki:
- załadunek kontenera w ciągu ……. dni roboczych
- nie wolno wrzucać odpadów niebezpiecznych: styropianu, azbestu, papy, wełny mineralnej
- nie wolno mieszać gruzu i odpadów budowlanych z innym rodzajem odpadów
- gruz i odpady budowlane można załadować do max. 2/3pojemności kontenera
- nie wolno mieszać odpadów zmieszanych z odpadami wielkogabarytowymi
- wskażę miejsce ustawienia kontenera, które nie koliduje z ruchem ulicznym
- w przypadku przekroczenia ustalonego okresu załadunku, poniosę opłatę w wysokości 50,00 zł netto
za każdy dzień zwłoki
Za wykonaną usługę wywozu odpadów zapłacę po wystawieniu faktury.

Data podstawienia kontenera ………………………

...........................................................................
Czytelny podpis

* pole nieobowiązkowe

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
z siedzibą przy ulicy Kruczej 20, 22-500 Hrubieszów. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres
Przedsiębiorstwa lub e-mailem na konto iod@pgkimhrubieszow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku/zgłoszenia. Podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub w związku z zawartą
umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO). Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oznaczone jako niewymagane będą przetwarzane na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych. W celu realizacji niniejszych praw prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dostępną w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym
się w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 20, 22-500 Hrubieszów oraz na stronie internetowej www.pgkimhrubieszow.pl/rodo.

