
 
 

 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                                                   (Miejscowość, data) 

 

………………………………………………………... 

(Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie)    
    

    

FORMULARZ REKLAMACYJNY    

Zgłaszam, że przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie zrealizował w dniu/-ach  

……………………... odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:    
  

  pozostałości z sortowania;   
  bioodpadów;    
  tworzyw sztucznych;    
  papieru;    
  szkła;  
  inne: ……………………………………………………………………………………………    

   

Oświadczam, że ww. odpady komunalne zostały udostępnione do odbioru w sposób zgodny   

z Uchwałą Nr XXIII/239/2021 Rady Gminy Łąck z dnia 23 listopada 2021 r. ws. przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck (Dz. Urz. Woj. Maz.     

z 2021 r. poz. 10997).    

Inne zastrzeżenia, co do sposobu realizowania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne:  

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

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

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

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

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

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

   

……………………………………………………      
                                                                                    (Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)       

     

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, fax 24 26 14 131.     



 
 

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 w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck.  

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku                               

z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego 

polecenie.     

6. 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.     

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. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów określonych  

w punkcie 3.     

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

     
      


