Załącznik nr 3 do Regulaminu

Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych w Gliwicach

Gliwice, dnia ……………...…

UPOWAŻNIENIE

Ja, …………………………..…………………………………………………………….. zamieszkały w Gliwicach,
przy ulicy………………………………………………………………………………………………...........................,
(nazwa ulicy, numer domu/mieszkania)

upoważniam:
Imię:……………………………………………

Nazwisko:………………………………………………

1)

do oddania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gliwicach
wskazane poniżej odpady, które pochodzą z mojego gospodarstwa domowego:
Rodzaje odpadów

2)

ODPADY ZIELONE
(np. trawa, liście, gałęzie, korzenie)

OPONY do 20” (4szt/rok)
BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE
(z drobnych prac remontowych budynków mieszkalnych)
W przypadku styropianu w kawałkach – należy zabezpieczyć przed
zanieczyszczaniem środowiska

GRUZ (czysty betonowy, ceglany)
WIELKOGABARYTY
(np. szafy, krzesła, tapczany, okna, drzwi. materace, dywany)

WIELKOGABARYTY
(np. grzejniki, rowery, wanny)

CHEMIKALIA gr. I
(np. kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne)

CHEMIKALIA gr. II
(np. rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne,
odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze, farby, tusze, kleje, lepiszcze
i żywice, detergenty, opakowania zawierające substancje
niebezpieczne, filtry olejowe, tkaniny do wycierania typu szmaty
i ścierki oraz
opakowania po dezodorantach, lakierach i innych aerozolach

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ODZIEŻ I TEKSTYLIA
IGŁY I STRZYKAWKI
(pochodzące z gospodarstwa domowego)

1)

Pracownik PSZOK może zwrócić się o okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych zawartych
w upoważnieniu.
2)
Proszę zaznaczyć krzyżykiem

PAPIER
(np. karton, tektura, gazety, papier do pisania, papierowe torby)

TWORZYWA SZTUCZNE
(np. nakrętki, opakowania po napojach typu PET, kosmetykach,
chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki, reklamówki,
opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach)

SZKŁO
(np. szklane butelki, słoiki po żywności i napojach)

METAL
(np. kapsle, pokrywki słoików, folia aluminiowa, opakowania metalowe
i aluminiowe w postaci puszek czy pudełek)

PRZETERMINOWANE LEKI

Odpady

zostały dostarczone

pojazdem

marki……………………..…………………….o numerze
3)

rejestracyjnym ……………….…………………………… .

Równocześnie oświadczam:
- że nie prowadzę działalności gospodarczej związanej z rodzajem oddanych odpadów,
- że uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
której zamieszkuję zgodnie ze złożoną deklaracją.

………………………………………………………

………………………………………………………

(czytelny podpis właściciela nieruchomości)

(czytelny podpis upoważnionego)

3)

Numer rejestracyjny samochodów wjeżdżających na teren PSZOK rejestrowany jest dla zapewnienia
bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie odprowadzania odpadów niebezpiecznych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z
przekazywaniem odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Gliwicach.
Realizując obowiązek administratora danych wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm., dalej: RODO), informujemy, że:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

1)

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36
informuje, że jest administratorem danych osobowych zatrudnionych pracowników oraz klientów i
kontrahentów, a także danych związanych z prowadzeniem Spółki i monitoringu wizyjnego. Każdy
właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji
Odpadów w Gliwicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane te są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). Danych osobowych nie
przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane. Przedsiębiorstwo Składowania i
Utylizacji Odpadów w Gliwicach powołało Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane osobowe są
przetwarzane przez Przedsiębiorstwo, mogą kontaktować się z inspektorem we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im
na mocy RODO. Kontakt z inspektorem e-mail: odo@skladowiskogliwice.pl
Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach informuje również o prawie wniesienia
skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku
stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.
Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów i kontrahentów wynika z zawartych umów i dane
te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości,
dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO.
W zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f)
RODO.
Podanie danych w celu realizacji umowy handlowej lub umowy kupna-sprzedaży lub realizacji usługi
jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie
ewentualnych roszczeń. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w
przepisach prawa, a także mogą nimi być kancelarie prawne i firmy informatyczne obsługujące
systemy IT Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia
gospodarczego, a dane w umowie przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego.
Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów PSZOK wynika z Regulaminu PSZOK i dane są
przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.
Podanie danych w celu odbioru odpadów selektywnych jest konieczne w sytuacji wynikającej z zapisów
Regulaminu PSZOK i niepodanie ich w sytuacji wynikającej z tego Regulaminu uniemożliwia bezpłatne
odebranie odpadów. Odbiorcą danych osobowych może być Urząd Miasta Gliwice lub służby
porządkowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata od momentu ostatniego odbioru odpadów.
Dane osobowe przetwarzane są także przez Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w
Gliwicach w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane
są w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.
W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę
nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe. W przypadku
telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść
wiadomości tekstowych. W ramach uporządkowania korespondencji przetwarza się dane osobowe w
książkach pism przychodzących i wychodzących oraz w książkach pocztowych, tj. data, imię, nazwisko,
adres, osoba wg rozdzielnika, podpis. Podanie danych dla celów komunikacji elektronicznej wynika z
potrzeby szybkiego kontaktu, a niepodanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem
poczty lub kuriera. Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.: bezpośrednio od Państwa,
co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na
kontakt teleinformatyczny z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail,
nazwa lub imię i nazwisko, adres).
Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że udostępnienie
wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. Będą wtedy
udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej
tematyki. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej,
kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym. Ww. dane przetwarzane
są przez okres 5 lat od ostatniego wpisu w książce lub od kontaktu teleinformatycznego.
Monitoring prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach, w
celu bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także dla celów
dowodowych w przypadkach w których nastąpiłoby jakiekolwiek łamanie przepisów prawa, dobra
publicznego, czy przyjętych zasad współżycia społecznego i obejmuje obszar oznaczony piktogramami.
Zasady działania monitoringu wizyjnego określa Regulamin monitoringu.

Pracownik PSZOK może zwrócić się o okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych zawartych
w upoważnieniu.
2)
Proszę zaznaczyć krzyżykiem

14. Przetwarzanie odbywa się oparciu o art.6 ust. 1 lit.f) RODO. Zakres przetwarzania danych osobowych
stanowi nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem osoby
fizycznej.
15. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione zarówno służbom porządkowym jak i służbom
technicznym obsługującym urządzenia monitoringu wizyjnego, a także Sądom powszechnym, jako
dowód w sprawie. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 30 dni od momentu ich nagrania,
chyba, że stanowią dowód w sprawie, to do czasu jej zakończenia. W przypadku monitoringu
wizyjnego dane zbierane są w sposób zautomatyzowany.
16. Regulamin monitoringu wizyjnego można przeczytać tutaj: https://skladowiskogliwice.pl/regulaminfunkcjonowania-monitoringu-wizyjnego-w-psiuo-w-gliwicach/.

3)

Numer rejestracyjny samochodów wjeżdżających na teren PSZOK rejestrowany jest dla zapewnienia
bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie odprowadzania odpadów niebezpiecznych.

