Czarnówko, dnia …………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA – DZIEN/MIESIAC/ROK)

ZAMÓWIENIE
Zleceniodawca:
…………………………
ul. ……………………...
………………………….
NIP ………………………..
REGON……………………
Tel ………………………..

Zleceniobiorca:
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta
Błękitna Kraina” Sp. z o.o.
Czarnówko 34
84-351 Nowa Wieś Lęborska

NIP 841-10-05-374
REGON 770740686
Tel 59/86324 388
Składam zamówienie na podstawienie i odbiór kontenera celem wywozu odpadów:
Miejsce i data podstawienie

Rodzaj kontenera/
cena brutto
Adres podstawienia:
Rodzaj kontenera:
……………………………………. 10 m3
Data podstawienia:
……………………………………. Cena brutto:
Data odbioru:
180,00 zł za 1 szt.
…………………………………… w ilości: 1 szt.
Przewidywana ilość
wywozów: 1 raz

Deklarowane odpady (kod)
*……..Gruz
*……..Odpady budowlane
(zmieszane)
*……..Odpadowa papa
*……..Inne
(kod odpadu…………..)

Przyjmuje do wiadomości i wyrażam zgodę na następujące warunki:
1. Za dysponowanie kontenerem powyżej 5 dni roboczych naliczana jest opłata w wysokości
15,00 zł brutto za każdą dobę postoju 1 szt. kontenera.
2. Zleceniodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienie lub odbioru
kontenera. W przypadku braku możliwości wykonania usługi z powodu braku dojazdu do
kontenera lub jego przepełnienia uniemożliwiającego jego zabranie, Zleceniodawca zostanie
obciążony kosztami transportu w wysokości 80,00 zł brutto.
3. Odbiór kontenera następuje po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym przez Zleceniodawcę.
4. W przypadku napełnienia kontenera odpadami innymi niż deklarowane, Zleceniodawca zostanie
obciążony kosztami ich utylizacji. W przypadku napełnienia kontenera kilkoma rodzajami
odpadów Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami utylizacji najdroższego odpadu: całkowita
ilość zmieszanych odpadów x cena utylizacji najdroższego odpadu. Ostateczna klasyfikacja
odpadu dokonana jest przez pracownika Zleceniobiorcy.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się napełnić kontener w ten sposób, aby odpady w nim zgromadzone
nie wystawały poza jego obrys. Przepełnieni kontenera w sposób uniemożlwiający jego odbiór
powoduje wstrzymane wywozu do czasu usunięcia nadwyżki odpadów z kontenera
z konsekwencjami zawartymi w pkt. 1 i 2.
6. Miejsce ustawienia kontenera wskazuje Zleceniodawca i odpowiada za skutki jego wyboru.
7. Koszt podstawienia kontenera wynosi 180,00 zł brutto za 1 szt. (płatne gotówką w momencie
podstawienia kontenera). Koszt utylizacji odpadów zgodny cennikiem Zakładu Zagospodarowania
Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.
8. Wrażam zgodę na wystawieni faktury VAT bez podpisu.
9. Zapłata za przywiezione odpady i ewentualną dodatkową opłatę nastąpi w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury
………………………………….
(Zleceniodawca)

…………………………………
(Zleceniobiorca)

……………………………..
……………………………..
…………………………….
Imie i Nazwisko, adres

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 .............................................................

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 Zakład Zagospodarowania Odpadów
„Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku
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.

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

