
 
 

ZLECENIE NA JEDNOKROTNY WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 
 

 

Zleceniodawca: 
 

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

imię, nazwisko wnioskodawcy (nazwa firmy)     miejscowość, data 
 
 

…………………………………………………………………… Zleceniobiorca: 
miejscowość, kod pocztowy 

 

…………………………………………………………………… 

ulica, nr domu, mieszkania 

 

…………………………………………….. 

nr telefonu 

 

…………………………. ………………………….. 

Pesel    NIP 

 

 

Zlecam wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości położonej: 

 

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

adres nieruchomości 

 

 

 

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany/a z aktualnie obowiązującym cennikiem wywozu nieczystości komunalnych płynnych, akceptuję go 

i zobowiązuję się do uregulowania należności po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

W przypadku wykonania pustego kursu z uwagi na brak możliwości wypompowania ścieków z przyczyn technicznych, niezależnych od 

Zleceniobiorcy naliczana jest opłata za usługę transportową.  

Oświadczam, iż nieczystości nie zawierają gnojowicy, ścieków przemysłowych, substancji ropopochodnych i innych o charakterze 

odbiegającym od nieczystości komunalnych. 

Klauzura informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie ul. Legionistów 10, zwanym 

dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami 

za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: biuro@pgk-brzozow.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją umowy, w tym obsługi klienta, świadczenia usług. 

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy oraz obsługi klienta, w ramach realizacji usług 

objętych umową. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe przekazywać 

będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie 

przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu 

do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony 

danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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