
Gminny Zakład Komunalny w Łącku 

 

Gminny Zakład Komunalny w Łącku 
ul. Brzozowa 1   09-520 Łąck  pow. płocki   woj. mazowieckie 
(24) 261-41-31 fax. (0-24) 261-41-31,  e-mail: gzk.lack@op.pl 

……………………............. 

                                                                                                                                                                                          (miejscowość, data) 

…………………………………. 

 

………………………………….     

   (imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

                  (adres korespondencyjny) 

 

………………………………….  

                           (*PESEL/NIP) 

 

………………………………….  

                          (Nr telefonu) 

Gminny Zakład Komunalny w Łącku 

ul. Brzozowa 1 

09-520 Łąck 

 

 

OŚWIADCZENIE 

                 
Ja ……………………………………………………………….………………… niżej podpisany/-a 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przystąpienie do zorganizowanego przez Gminę Łąck systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wskazuję adres nieruchomości niezamieszkałej 

zgłoszonej do gminnego systemu: 

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

………………………………………………………….………………..…………………….…...……, 

gdzie prowadzona jest działalność pod nazwą: …………..……………………………………….…….. 

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

 

………………………….............      

                            (czytelny podpis właściciela nieruchomości) 

               
Oświadczam, że jestem świadomy/-a o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku  

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck w terminie 14 dni od dnia powstania na terenie  

ww. nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych. 

………………………….............      

                            (czytelny podpis właściciela nieruchomości) 

 



Gminny Zakład Komunalny w Łącku 

 

Gminny Zakład Komunalny w Łącku 
ul. Brzozowa 1   09-520 Łąck  pow. płocki   woj. mazowieckie 
(24) 261-41-31 fax. (0-24) 261-41-31,  e-mail: gzk.lack@op.pl 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/-a o braku możliwości cofnięcia niniejszej zgody  

w trakcie trwania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartej  

z przedsiębiorcą wyłonionym przez Gminę Łąck na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

………………………….............      

                            (czytelny podpis właściciela nieruchomości) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)  

- zwanego w dalszej części RODO, podaje się do wiadomości następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Łącku reprezentowany przez Kierownika. Dane 

kontaktowe Administratora: Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, e-mail: biuro@gzklack.pl, 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora; telefonicznie  

24 26 14 131; e-mail: iod@gzklack.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO w celu realizacji zadań polegających  

na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Łąck. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być zaufane podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych  

na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z udzielonej zgody. Brak zgody skutkuje brakiem możliwości realizacji 

odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej, której jak Pani/Pan właścicielem. 
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

oraz ograniczenia przetwarzania. 
8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 
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