F-4/WOK(9)

Strzegom, dnia …………………………….
……………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………………….……..
(adres zamieszkania lub siedziby)

………………………………………….……….
………………………………………………….
(numer telefonu do kontaktu )

PEŁNOMOCNICTWO
DO POZYSKANIA WPISU DO REJESTRU DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ
Ja niżej podpisany .................................................................................. umocowany do
(imię i nazwisko przedsiębiorcy)

podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu ………………………………….…………….…..………,
(nazwa firmy)

niniejszym udzielam pełnomocnictwa .....................................................................................................................,
(imię i nazwisko pełnomocnika)

do występowania w imieniu ...........................................................................................................................................,
(nazwa firmy)

reprezentowania przed organami administracji oraz podejmowania wszelkich czynności
w sprawie pozyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom.

…………………………………………………….
(podpis)

www.bip.strzegom.pl
Formularz aktualny na dzień 26.02.2021r.

F-4/WOK(9)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza Strzegomia
z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia o wpisie do Rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a i c RODO oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),
w związku z art. 9b i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), art. 52 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże
na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8. Podanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby,
jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych skutkować będzie brakiem możliwości wydania zaświadczenia o wpisie do
Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Strzegom.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
Oświadczenie składającego wniosek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu do celów kontaktowych.
Tak

Nie

………………………………………………
(Data i podpis składającego oświadczenie)

www.bip.strzegom.pl
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