
Imię i nazwisko       Nowy Dwór, dn. ………………………………….. 

…………………………………………….. 
Adres 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………, oświadczam, 

że dostarczyłem odpady o kodzie ……………………………………………………. do Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., które pochodzą z mojego gospodarstwa domowego. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywego oświadczenia. 

Prosimy o zapoznanie  się z informacjami na temat ochrony danych osobowych. 
 

 
 

………………………………….. 
podpis 

 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, 

iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., 

z siedzibą w Nowym Dworze 35, 89-620 Chojnice 

2) w przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony 

danych za pośrednictwem poczty email: ochronadanych@zzonowydwor.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach w szczególności poprzez utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, wynikającego z przepisu prawa na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r.o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie właściwy Urząd Gminy 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń oraz upływie 

okresu sprawozdawczego 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość skorzystania z Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 
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