
…………………….….. , dnia ……………...………………….. 
……………………………………………………..……..…..… 

(imię i nazwisko/nazwa) 

 

…………………………………………………..……....……… 

(adres: ulica, nr domu/lokalu) 
 

 

…………………………………………………..…..…..………    
(kod pocztowy, miejscowość)              

                     Zarząd Związku Gmin Krajny 

                       w Złotowie 

   

OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja, niżej podpisany jako właściciel nieruchomości niezamieszkanej położonej pod adresem:   

 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………......………….., 

(ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

wyrażam zgodę na przystąpienie od dnia ……………...…....………….. 20…..……. r.   do zorganizowanego 

przez Związek Gmin Krajny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i odbieranie 

odpadów komunalnych powstających na ww. nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy 

w ramach tego systemu. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

 

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

 

 

 

Objaśnienia: 
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 
Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do organizowanego przez 

Związek Gmin Krajny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na 

podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 
W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Związek Gmin Krajny systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Zarządu 

Związku Gmin Krajny deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” - 

informuję, że przetwarzając dane osobowe właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Krajny: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Związku Gmin Krajny w Złotowie reprezentowany przez 

Przewodniczącego Zarządu; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: 

iod@zgk.zlotow.pl lub listownie pod adresem Biura Związku Gmin Krajny, ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów; 

3. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 - w celu realizacji zadania w 

ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w tym wykonywania przez organy podatkowe obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz  art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika 

z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt. 3 powyżej.  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot realizujący umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów; podmiot świadczący usługę asysty technicznej 

nad oprogramowaniem „Odpady w gminie.com” firma PROFEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Kelles-Krauza 

36. Ponadto, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: bank obsługujący Związek Gmin Krajny, podmioty świadczące dla 

Administratora usługi: doręczenia korespondencji, w tym Poczta Polska S.A., oraz podmioty na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych, 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 

2016/679) 

– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na 

podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679).  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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