
Goleniów,.............................r.

ZAMÓWIENIE NA ŻUŻEL

Zamawiający:

Imię i nazwisko …………………………………………………….

Adres …………………………………………………….

Nr telefonu do kontaktu …………………………………………………….

Proszę o sprzedaż mieszanki popiołowo – żużlowej w ilości..........................................ton
wraz z transportem PEC Goleniów na adres................................................................../
własnym transportem.*

Oświadczam, że zobowiązuję się do wykorzystania odpadu o kodzie 10 01 80 (mieszanka
popiołowo – żużlowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) zgodnie
z   dopuszczalną   metodą   odzysku   zawartą   w   rozporządzeniu   Ministra   Środowiska
z dn. 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr.235.poz.1614), jako osoba fizyczna.

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść ww. rozporządzenia i biorę na siebie
pełną odpowiedzialność za przestrzeganie jego postanowień.

……………………………………………..

(czytelny podpis odbiorcy)

*niewłaściwe skreślić

**W przypadku wysyłki  zamówienia na drogą elektroniczną,  prosimy o dostarczenie oryginału
dokumentu do siedziby PEC Goleniów.



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zamówieniem na żużel
Na  podstawie  art.  13  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 jako RODO) informujemy:
Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  
w Goleniowie, z siedzibą w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 18,  tel. +48 91 418 28 41, fax +48 91 418 42
92, e-mail: pec@pec.goleniow.pl  (dalej jako Administrator).
Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych  z  którym,  w sprawach  dotyczących  przetwarzania
danych  osobowych,  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem
iod@pec.goleniow.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:
1)  zawarcia  umowy  oraz  realizacji  jej  postanowień;  podstawą  prawną  takiego  przetwarzania  danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne
do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy;
2)  spełnienia  obowiązków  Administratora  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  tym o  ochronie  danych
osobowych; podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO, który
pozwala  przetwarzać  dane  osobowe,  jeżeli  przetwarzanie  takie  jest  konieczne  do  wywiązania  się
Administratora z obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa;
3)) dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z
uchyleniem się  od jej  zawarcia  oraz  dochodzenia roszczeń i  obrony przed ewentualnymi roszczeniami
wynikającymi  z  praw  i  obowiązków  Administratora;  ogólną  podstawę  prawną  takiego  przetwarzania
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Administrator  może  ujawniać  Pani/Pana  dane  osobowe podmiotom  współpracującym,  w szczególności
świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, archiwizacji, serwisu urządzeń; dane osobowe mogą być
również ujawniane podmiotom publicznym, jeżeli wynika to z przepisu prawa. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe są przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez
okres  konieczny  dla  zabezpieczenia  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  oraz  spełnienia  obowiązków
wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową; w sytuacji, w której przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania
od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia
danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20
RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
Powyższe prawa mogą ulegać ograniczeniu na podstawie przepisów krajowych lub Unii Europejskiej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia
wymogów  wynikających  z  przepisów  prawa;  niepodanie  tych  danych  osobowych  skutkuje  brakiem
możliwości zawarcia umowy.
Osobie,  której  dane  dotyczą,  przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych  wniesienia  skargi  do  Prezes  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  
ul.  Stawki 2,  00  -  193 Warszawa) będącego organem nadzorczym w rozumieniu  przepisów o ochronie
danych osobowych.

Państwa dane nie są wykorzystywane w celu profilowania, bądź zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


