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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

Punkt Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim 

UPOWAŻNIENIE 

Ja niżej podpisana/y:.....……........………………………….............………………………………….... 

zamieszkała/y......………….........………………………………………................................................. 

przy ulicy:.....…..………….........……………………………………..............………………………….. 

UPOWAŻNIAM 

Imię, nazwisko: ..…………….....………………………..................…………………………………….. 

zamieszkała/y w…………...................………………………......………………………………………... 

przy ulicy:…………………....................…………………......………………………………………….... 

do oddania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim, odpadów 

wytworzonych na nieruchomości zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy:……………..................... 

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

Lp. Rodzaj odpadów Jednostka 

(szt., kg, Mg) 

Ilość odpadów 

    

    

    

    

    

    

    

Zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Wodzisławiu Śląskim i oświadczam, że na ww. nieruchomość została złożona deklaracja o wysokości opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

       

 

    

……...............……...……….. 

         data /czytelny podpis 
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Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania 

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w Wodzisławiu Śląskim 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Służb Komunalnych Miasta  Wodzisławia 

Śląskiego. Siedzibą Administratora Danych jest jednostka publiczna Służby Komunalne Miasta Wodzisławia 

Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 21f. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD możliwy jest poprzez: kontakt 

e-mail: iodo.szlachta@wp.pl, a także pod adresem Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 

Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21f, e-mail: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl. Z IOD mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c i e RODO, oraz ustawy  z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu realizacji przez Administratora zadań 

publiczny h związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami oraz w celu właściwej realizacji zadań 

PSZOK, w ym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych. 

Pełna treść „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku 

z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Wodzisławiu Śląskim” jest dostępna na stronie internetowej Służb Komunalnych Miasta 

w Wodzisławiu Śląskim pod adresem  www.skm.wodzislaw-slaski.pl/rodo. 

mailto:iod@wodzislaw-slaski.pl
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