
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. 
                                                     58 - 150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 75 

 
GMINA STRZEGOM 
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych  
ul. Al. Wojska Polskiego 75, Strzegom 

 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODPADU z nieruchomości 
zamieszkałej 

Strzegom, dnia ……………………………………...  

Imię i nazwisko osoby przekazującej - dostarczającej odpad: 

………………………………………………………………, legitymujący się dow. os. seria …..nr………………… 

Adres nieruchomości, na której wytworzono odpad: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Nazwa odpadu: ………………………………….………… 

………………………….…………………………………..…….. 

…………………………………………………………………….. 

Masa odpadu (kg): 

Przekazujący  - dostarczający odpad:  

   działa w imieniu własnym* 

   jest upoważniony przez ……………………………………………………. do działania w jego imieniu.* 
(pełnomocnictwo w załączeniu do Protokołu)    

Inne uwagi:  

 

*niepotrzebne skreślić/zaznaczyć 
właściwe/wypełnić dane 

Podpis Przyjmującego (czytelny): 
 
 

OŚWIADCZENIA osoby przekazującej - dostarczającej odpad: 
1. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
2. Dla wskazanej nieruchomości została złożona deklaracja określającą wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i z tego tytułu wnoszona jest opłata na rzecz Gminy Strzegom. 
3. Odpady komunalne przywiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pochodzą z 

nieruchomości zamieszkałej znajdującej się pod wskazanym powyżej adresem. 
4. W przypadku stwierdzenia, iż opłata w dniu przekazania odpadów nie była uregulowana, zobowiązuję się do 

zapłaty. 
5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych.                                                                                      
             ………..……………............…………                              

                                                                                   Czytelny podpis Przekazującego 
 

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. 
                                                     58 - 150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 75 

 
GMINA STRZEGOM 
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych  
ul. Al. Wojska Polskiego 75, Strzegom 

 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODPADU z nieruchomości 
niezamieszkałej 

Strzegom, dnia ……………………………………...  

Pełna nazwa podmiotu (firmy, instytucji) dostarczającej odpad: 

……………………………………………………………………………………………NIP: ……………………………………… 

Imię i nazwisko osoby przekazującej - dostarczającej (w imieniu w/w) odpad: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres nieruchomości, na której wytworzono odpad: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nazwa odpadu: ………………………………….………… 

………………………….…………………………………..…….. 

…………………………………………………………………….. 

Masa odpadu (kg): 

Przekazujący  - dostarczający odpad: 

   jest upoważniony do działania w imieniu podmiotu (firmy, instytucji) z mocy samego prawa * 

    jest upoważniony przez …………………………………. do działania w jego  imieniu.* (pełnomocnictwo 

w załączeniu do Protokołu)*    
Inne uwagi:  

 

* niepotrzebne skreślić/zaznaczyć 
właściwe/wypełnić dane  

Podpis Przyjmującego (czytelny): 
 
 

OŚWIADCZENIA osoby przekazującej - dostarczającej odpad  
1. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
2. Dla wskazanej nieruchomości została złożona deklaracja określającą wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i z tego tytułu wnoszona jest opłata na rzecz Gminy Strzegom. 
3. Odpady komunalne przywiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pochodzą z 

nieruchomości niezamieszkałej znajdującej się pod wskazanym powyżej adresem. 
4. W przypadku stwierdzenia, iż opłata w dniu przekazania odpadów nie była uregulowana, zobowiązuję się do 

zapłaty. 
5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych.                                                                       
            ………..……………............…………                             

                                                                                   Czytelny podpis Przekazującego                                                

  



   
 
 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazywaniem 

odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Strzegomiu 

 
  

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) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przekazywaniem odpadów do PSZOK Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu  jest Zakład Usług Komunalnych ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu dalej 
zwany jako Zuk Sp. z o.o., z siedzibą: Aleja Wojska Polskiego 75, NIP: 884 274 65 14, Numer KRS: 0000460803 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt e-mail: iod@efect-szkolenia.pl 

3) Celem przetwarzania danych jest wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań PSZOK zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych 

4) Dane przetwarzane są na podstawie:  

art.6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie, art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, USTAWA z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw 
5) Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, Wykonawca prowa-

dzący PSZOK i upoważnieni pracownicy Wykonawcy, członkowie organów Administratora, podmioty, którym Administra-
tor powierzył dane osobowe w drodze stosownych umów jak również podmioty uprawnione do otrzymywania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6) Przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wgląd do przedstawianego dokumentu przez osobę dostarczającą 
odpady, każdorazowo przy dostarczeniu odpadów do PSZOK.  

7) Prawa osoby, której dane dotyczą. Posiadają Państwo następujące prawa: 
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania - na żądanie osoby, której dane dotyczą 
b) sprostowania swoich danych osobowych: (na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator dokonuje sprostowania 
dotyczących jej danych poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z 
uwzględnieniem celów przetwarzana; Administrator bez zbędnej zwłoki udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o 
działaniach podjętych w związku z jej żądaniem; Administrator odmawia sprostowania danych jeżeli nie jest w stanie 
zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, potrafi wykazać ich prawidłowość lub dane są nadmiarowe w stosunku do celu 
przetwarzania; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy: dane nie są już 
niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw 
wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, 
kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, 
ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, 
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czas ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z 
osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany; 
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania- w sytuacji gdy zaistnieją przyczyny 
związane z Państwa szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ZUK Sp. z o.o. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje przekazanie odpadów do PSZOK zgodnie z Regulaminem 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, opracowanym na podstawie aktów prawnych regulujących za-
sady odbierania odpadów komunalnych.  

9) Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje 
przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazywaniem 

odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Strzegomiu 

 
  

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) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przekazywaniem odpadów do PSZOK Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu  jest Zakład Usług Komunalnych ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu dalej 
zwany jako Zuk Sp. z o.o., z siedzibą: Aleja Wojska Polskiego 75, NIP: 884 274 65 14, Numer KRS: 0000460803 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt e-mail: iod@efect-szkolenia.pl 

3) Celem przetwarzania danych jest wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań PSZOK zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych 

4) Dane przetwarzane są na podstawie:  

art.6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie, art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, USTAWA z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw 
5) Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, Wykonawca prowadzą-

cy PSZOK i upoważnieni pracownicy Wykonawcy, członkowie organów Administratora, podmioty, którym Administrator 
powierzył dane osobowe w drodze stosownych umów jak również podmioty uprawnione do otrzymywania danych oso-
bowych na podstawie przepisów prawa.  

6) Przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wgląd do przedstawianego dokumentu przez osobę dostarczającą 
odpady, każdorazowo przy dostarczeniu odpadów do PSZOK.  

7) Prawa osoby, której dane dotyczą. Posiadają Państwo następujące prawa: 
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania - na żądanie osoby, której dane dotyczą 
b) sprostowania swoich danych osobowych: (na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator dokonuje sprostowania 
dotyczących jej danych poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z 
uwzględnieniem celów przetwarzana; Administrator bez zbędnej zwłoki udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o 
działaniach podjętych w związku z jej żądaniem; Administrator odmawia sprostowania danych jeżeli nie jest w stanie 
zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, potrafi wykazać ich prawidłowość lub dane są nadmiarowe w stosunku do celu 
przetwarzania; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy: dane nie są już 
niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw 
wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, 
kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, 
ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, 
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czas ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z 
osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany; 
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania- w sytuacji gdy zaistnieją przyczyny 
związane z Państwa szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ZUK Sp. z o.o. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje przekazanie odpadów do PSZOK zgodnie z Regulaminem 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, opracowanym na podstawie aktów prawnych regulujących za-
sady odbierania odpadów komunalnych.  

9) Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje 
przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 


