
Wieluń, dn. …………………… 

Dane zamawiającego: 

………………………………………… 
Imię i nazwisko 

………………………………………… 
Adres zameldowania 

………………………………………… 
PESEL  lub 

………………………………………… 
Nr dowodu osobistego 

……………………………………… 
Tel.  

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  

       ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń  

 

ZAMÓWIENIE 

            Zamawiam podstawienie kontenera KP-7 o pojemności do 7m3 na adres: 

………………………………………………………………………………………………….  

Dane do faktury: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Cena obejmująca podstawienie kontenera KP-7 na 3 dni robocze, odebranie oraz 

zagospodarowanie odpadów (nie przekraczających jego nominalnej wielkości)  wynosi 

529,20 zł brutto. Każdy dodatkowy dzień dzierżawy kontenera kosztuje 21,60 zł brutto. Cena 

w wysokości 529,20 zł dotyczy podstawienia kontenera na terenie miasta Wielunia. W 

przypadku podstawienia poza terenem miasta, zamawiający płaci dodatkowo 3,24 zł brutto za 

każdy km. Odbiór kontenera należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 43 843 4138. 

Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu usługi. Należność będzie płatna w terminie 14-stu 

dni licząc od daty wystawienia rachunku na podane konto bankowe – przelewem BANK 

PEKAO SA I O/WIELUŃ   97124032911111000029224193.  

Wszelkie wynikłe spory rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne po wyczerpaniu 

przez strony możliwości ugodowego załatwienia sporu, w wyniku prowadzonych negocjacji.  

 

 

  ………………………………………. 
Podpis osoby składającej zamówienie    

 

 
 

W załączeniu informacja o ochronie danych osobowych 



Klauzula informacyjna RODO dla Klientów (Odbiorców wody i dostawców ścieków, dzierżawców 

pojemników na odpady) 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - DZ. Urz. UE 

L 119 z 04 maja 2016 r.) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. 

Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, telefon 43 843 31 15, adres e-mail: 

goko@komunalne.wielun.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iodo@komunalne.wielun.pl 

3) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu przetwarza Pani/Pana dane osobowe 

w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz lit. f – 

wynikający z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie 

uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach 

realizacji umowy jest dochodzenie i ochrona roszczeń. 

4) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez 
Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń. 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6) W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia; 

f. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

7) W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (tj. 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu bez wpływu człowieka). 

9) W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji pkt 3, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy. 

 

 

mailto:goko@komunalne.wielun.pl

