
 „SANIKOM” Sp. z o.o. 
 ul. Nadbrzeżna 5a 
 58 – 420 Lubawka 
 Oddział w Lwówku Śl. 
 

ZLECENIE 
wywozu kontenerem i zagospodarowania odpadów komunalnych  

 
DANE ZLECAJĄCEGO: 
 
Imię i Nazwisko/Pełna nazwa firmy*, adres:   ……....…....................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................................................................. 
 
Pesel/NIP*: …............................................ tel. kontaktowy*: …............................................ e-mail: …............................................. 
 
*pola obowiązkowe 
 
Niniejszym zlecam wywóz kontenerem i zagospodarowanie odpadów 
 
z nieruchomości:  ….................................................................................................................................................... 
 
rodzaj odpadów:  ….................................................................................................................................................... 
 
data podstawienia kontenera**: …............................. 
 
data odbioru kontenera**: …............................. 
 
**określić po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcą, tel.: 75 647 81 91, e-mail: lwowek.slaski.@sanikom.com.pl 
 
Jednocześnie oświadczam, że: 
Kontener będzie ustawiony w miejscu dogodnym do dojazdu i zabezpieczonym: 
- na terenie będącym moją własnością*** 
- na terenie będącym własnością osób trzecich, do którego posiadam stosowne zgody/zezwolenia*** 
***niepotrzebne skreślić 
oraz przyjmuję poniższe warunki wykonania usługi: 
1. Katalog odbieranych odpadów obejmuje pozycje ujęte w obowiązującym aktualnie Zarządzeniu Prezesa Zarządu w sprawie cen 
jednostkowych za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Lubawce na indywidualne zlecenia. 
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi wywozu w przypadku niezgodności rodzaju zebranych 
odpadów z deklarowanymi w zleceniu bądź określonymi w katalogu odbieranych odpadów. W takim przypadku Zlecający 
zostanie obciążony kosztami podstawienia kontenera w wysokości określonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie cen 
jednostkowych za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Lubawce na indywidualne zlecenia. 
2. Odbiór kontenera winien zostać potwierdzony przez Zlecającego. W przypadku nieobecności Zlecającego podczas odbioru 
kontenera i braku potwierdzenia odbioru, usługę uznaje się za wykonaną. 
3. Opłata za usługę zostanie naliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Zarządu 
w sprawie cen jednostkowych za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Lubawce na indywidualne zlecenia. 
4. Płatność zostanie uregulowana przez Zlecającego po wykonaniu usługi przelewem w terminie i na konto wskazane na fakturze. 
5. Zlecający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zlecającego. 
6. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie obciążał Zlecającego odsetkami ustawowymi. 
7. Sprawy sporne wynikłe z niniejszego zlecenia będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Wykonawcy. 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zleceniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 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) oraz na podstawie właściwych przepisów krajowych. 
 
 
 
 ..….................................. ............................................................. 
 miejscowość, data Czytelny podpis Zlecającego, (pieczątka) 



Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a. 
Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Zebrane dane osobowe zostały  podane dobrowolnie. 
Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz a trakcie jej trwania będą wykorzystywane w celu: 

a) zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej 
jakości usług w okresie trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, 

b) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, 
c) udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formach przewidzianych prawem, 
d) zawarcia kolejnej umowy , jeżeli nastąpi taka sytuacja, 
e) informowania o awariach czy o dotychczas złożonych reklamacjach. 

Z danych uzyskanych przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania spółka będzie korzystać: 
a)  przez czas wykonywania obowiązków wynikających z umowy,  
b) przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,  
c) nie dłużej niż przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy a w przypadku dochodzenia 

roszczeń przez czas trwania takich postępowań . 
Podstawą przetwarzania danych osobowych  jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 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) oraz na podstawie 
właściwych przepisów krajowych. 
 
Do zawarcia umowy wymagane jest podanie danych zawartych na formularzu umowy. Podanie danych jest niezbędne do 
zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.  
Dane osobowe mogą być przekazywane: 

a)  podmiotom przetwarzającym dane w imieniu spółki , uczestniczącym w wykonywaniu czynności: 
- obsługi systemów informatycznych; 
- podwykonawcom wykonującym na naszą rzecz  obowiązki wynikające z umowy, 
- podmiotom świadczącym usługi konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, ubezpieczeniową, 

b) innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu: 
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – banki, instytucje płatnicze, 
- podmiotom nabywającym wierzytelności – w przypadku niezapłacenia w terminie  należności za usługi spółki, 
- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, księgowe, podatkowe,  ubezpieczenia – w zakresie  w jakim 
staną się administratorem danych. 

Dane nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
Przysługuje Państwu  prawo: 

a) sprostowania danych osobowych, 
b) poprawienia danych osobowych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych – wstrzymania przetwarzania danych lub nieusuwanie danych, w zależności od treści 

złożonego wniosku, 
d) usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,  
e) dostępu do danych osobowych w postaci informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz kopii danych, 
f) przenoszenia danych, 
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać składając do spółki  wniosek o udostępnienie danych osobowych. 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 
iod@sanikom.com.pl lub kontakt listowy na adres administratora. 

 


