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                                                                                                      Dębica, dnia ………………….. 2023 r.  

 

 

UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE 

 
Ja ……………………………………………………………………………… 
                                                         (imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

zamieszkała/y w …………………………………………………………………………………………. 
                                                                                      (miejscowość, ulica, nr domu, mieszkania) 

 

legitymujący się dowodem osobistym …………………………………………  
                                                                                                                (seria i numer) 

upoważniam ………………………………………………………………………….. 
                                                            (imię i nazwisko upoważnionego) 

zamieszkałą/ego …………………………………………………………………………………………. 
                                                                                     (miejscowość, ulica, nr domu, mieszkania) 

 

legitymującego się dowodem osobistym …………………………………………  
                                                                                                                        (seria i numer) 

do przekazania z nieruchomości ………………………………………………………………………… 
                                                                                                                              (ulica, nr domu, mieszkania) 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Drogowców 13 w moim imieniu 

następujących odpadów (podać rodzaj odpadów, ilość np. wersalka – 1 szt., szafa – 2 szt., itp.): 

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

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

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

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

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOK oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą 

z prowadzonej działalności gospodarczej, zostały wytworzone na wskazanej wyżej nieruchomości. 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli miejsca wytworzenia odpadów przez pracowników Urzędu 

Miejskiego w Dębicy, a w przypadku stwierdzenia, że podana informacja jest niezgodna z prawdą, 

wyrażam zgodę na obciążenie notą obciążeniową za przyjęcie odpadów. 

 

 

 

……………………………………………                                       ……………………………………… 
         Czytelny podpis właściciela nieruchomości                                                                             Czytelny podpis osoby upoważnionej 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Na podstawie 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, tzw. „RODO”), informuje się, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 

2, 39-200 Dębica. 

2) W razie pytań mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  

w Urzędzie Miejskim w Dębicy: telefonicznie nr 14 68 38 203 oraz za pomocą adresu: 

iod@umdebica.pl    

3) Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Dębicy – przetwarza Państwa dane 

osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych 

umów. 

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia odpadów, w tym odpadów metali 

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dębicy  

ul. Drogowców 13, 39-200 Dębica, wystawienia noty obciążeniowej, egzekucji należności, 

jak również w celu archiwizacji. 

5) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. c 

„RODO”. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 

odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie zawartych umów z Gminą Miasta Dębica 

przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Dębicy. 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4 oraz przez okres archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu 

następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo  

do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych 

osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo  

do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo  

do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miejskim w Dębicy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj.  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia odpadów  

w PSZOK. Brak podania danych osobowych skutkować będzie odmową przyjęcia 

odpadów w PSZOK. 

11) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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