
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny

ZGM
--------------------------------------------------------------------------------- 

(IMIĘ I NAZWISKO) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(ULICA) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(MIEJSCOWOŚĆ)

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

(TELEFON) 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany (a) deklaruję, że w lokalu użytkowym, 

przy ul. ….................................................................................................................. 

którego jestem właścicielem / najemcą* 

ilość pojemników potrzebną na odpady zmieszane określam na …..................................................... .** 

Rodzaj prowadzonej działalności …................................................................................................ 

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

Data zaistnienia zmiany …........................................... . 

W przypadku wystąpienia zmiany, zobowiązuję się do poinformowania zarządcy 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. 

* niepotrzebne skreślić 

** Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Czerwionka-Leszczyny 

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

                    (miejscowość i data )                             (czytelny podpis) 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dalej ZGM) informuje: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej  z siedzibą w Czerwionce- Leszczynach, ul.  Ligonia  5C,
strona:  www.zgmczerwionka-leszczyny.pl,  tel.  32  4311  440.  Z Inspektorem Ochrony  Danych  należy  kontaktować  się  elektronicznie  na  adres:
zgm.iod@czerwionka-leszczyny.com.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu naliczenia opłaty za wywóz nieczystości. Przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku: art. 6 ust.1 lit c oraz na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( DZ. U. 2016.250 tekst jednolity z późniejszymi zmianami ).Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty za wywóz nieczystości. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;podanie
przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym formie
automatycznego profilowania.
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