
UPOWAŻNIENIE 

 

Ja, niżej podpisany:  

imię: ………….……………………………..         nazwisko: …………….……………………………….. 

nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: ………………………………………     NIP………………………………………………………………………………… 

adres: ul. …………..…………………......................... nr domu ……………………  nr lokalu ….…………….. 

miejscowość: ……………………………………………....…..........             kod pocztowy: …........ - …..……… , 

                          
                                                                  upoważniam 

 
imię: ………….……………………………..         nazwisko: …………….……………………………….. 

nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: ………………………………………     NIP………………………………………………………………………………… 

adres: ul. …………..…………………......................... nr domu ……………………  nr lokalu ….…………….. 

miejscowość: ……………………………………………....…..........      kod pocztowy: …........ - …..……… 
 
do odebrania dwóch pojemników o pojemności 120 l – niebieskiego i brązowego, użyczonych mi 

nieodpłatnie przez firmę: ELWOZ ECO  Sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Słupska 2, NIP: 589-10-50-

774, REGON 191060318 
 

 

……………………………………………      ……………………………………… 

Upoważniający       Upoważniony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELWOZ ECO  Sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, 

ul. Słupska 2, NIP: 589-10-50-774, REGON 191060318 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wywiązania się z zamówienia o świadczenie 
usług na podstawie 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 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty związane z 
realizacją zamówienia. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie  będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez cały okres realizacji zamówienia oraz po jej 

zakończeniu będą przechowywane przez okres 6 lat w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w sposób zgodny 

z wymogami RODO. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy  Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana naruszyło przepisy RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji zamówienia. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych do celów wywiązania się z zamówienia o świadczenie usług. 
                                                    

 

 

 

 Data i podpis ............................................................. 

              Upoważniający 

 

 

Data i podpis ............................................................. 

              Upoważniony 


