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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DZIERŻAWĘ/ZAKUP* POJEMNIKÓW 

Wnoszę o zawarcie umowy na dzierżawę/zakup* pojemników do odpadów 
komunalnych z posesji położonej w ………………………    ,ulica ………………………………   

Ilość pojemników ustalam na: 
pojemnik  czarny (na odpady zmieszane) 120 litrów, szt……….. 
                             240 litrów, szt…………  
                         1100 litrów, szt………… 
pojemnik żółty (na plastik, tworzywa sztuczne, metale)   
                                                                120 litrów, szt……….. 
                                                        240 litrów, szt……….. 
                                                      1100 litrów, szt………… 
*niepotrzebne skreślić 
  

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  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 – 
dalej RODO) informujemy, że: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest  spółka ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce (dalej „ADO”); 
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: 
 listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, 
 przez e-mail: iod@grupa-eneris.pl; 

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem 
jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby; 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres równy okresowi realizacji odbioru odpadów oraz przedawnienia roszczeń wynikających z tego zlecenia lub 
równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem zlecenia  zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w 
zależności, który z tych okresów jest dłuższy; 
Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO  mogą być: 
 inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://grupa-eneris.pl/o-nas/spolki ;  
 podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;  
 organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa; 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na realizację zlecenia odbioru odpadów. 

 

Zleceniodawca: 
 
        
Imię, nazwisko 

         
Adres: miejscowość 

         
ulica, nr domu, nr mieszkania 

        
Tel. kontaktowy  

        
Adres e-mail 

        
PESEL/NIP* 

Zleceniobiorca: 

ENERIS Surowce S.A. 

Oddział we Wrocławiu 

ul. Jerzmanowska 8 

54-519 Wrocław 

e-mail: krapkowice@eneris.pl 

tel. 77 466 15 14 (BOK) 

 

 

 

 

 

  
 

         
 

        

 

        

Zleceniodawca 

        

Zleceniobiorca 

mailto:iod@grupa-eneris.pl
https://grupa-eneris.pl/o-nas/spolki
mailto:krapkowice@eneris.pl

