
1.

□ Pierwsze oświadczenie

□ Zmiana danych ………………………………………………
(data zaistnienia zmian)

2.

Polska

opolskie

strzelecki

Zawadzkie

Zawadzkie

3.

4.

Ulica:

Gmina:

Ulica:

Kraj:

Województwo:

Miejscowość

Kod pocztowy:

Adres poczty elektronicznej

Miejscowość:

Imię i nazwisko:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Poczta:

Kod pocztowy:

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu/Nr lokalu

Obowiązek złożenia oświadczenia (zaznaczyć poprzez postawienie znaku "x")

Dane składającego oświadczenie wraz z adresem zamieszkania

Adres nieruchomości (lokalu) na której powstają odpady

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres 

zamieszkania)

Nr budynku/Nr lokalu:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Poczta:

Nr PESEL

Nr telefonu



5.

……………………...………………………..

…………………………………………...…………..

(czytelny podpis)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.

Zawadzkie, dnia ……………………………..

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów Spółki.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a

także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych).

Wykaz i ilość osób zamieszkałych w lokalu

Ilość osób zamieszkałych w 

lokalu:

Należy wyszczególnić wszystkie osoby zamieszkujące w danym lokalu wraz ze składającym oświadczenie, jeśli w nim 

zamieszkuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z

o.o. w Zawadzkiem.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, a bez ich podania nie

będzie możliwe podjęcie działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko na polecenie administratora przez osoby upoważnione i

zobowiązane do zachowania poufności.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmiotom, które przetwarzają

Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych.


