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………………………………………………………..     Legnica, dnia ……………………….. 
(imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

 
……………………………………………………….. 
(adres) 

 

……………………………………………………….. 
(kod, miejscowość) 
 

……………………………………………………….. 
PESEL 
 

Potwierdzenie wywozu nieczystości płynnych 
Niniejszym potwierdzam wywóz nieczystości płynnych z mojej posesji. Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że w przypadku gdy nieczystości wykażą parametry inne niż określone 
przez LPWiK czyli, odczyn inny w granicach 5 – 9 pH oraz przekroczą dopuszczalny limit metali 
ciężkich, zostanę obciążony kosztami badań laboratoryjnych, opłatą dodatkową z tytułu 
przekroczenia parametrów nieczystości ciekłych oraz wszystkimi kosztami wynikającymi z zakłócenia 
stanu pierwotnego w oczyszczalni. 
Upoważniam LPGK Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT, na podstawie otrzymanego dokumentu 
potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych (odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych) 
wystawionego przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA -Stacja Zlewni.  
 
 

 
………………………………………………………… 

(podpis) 

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  
w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, kod pocztowy: 59-220, e-mail: biuro@lpgk.pl, tel. 76 856 63 50  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@lpgk.pl, tel. 76 856 63 50 wew. 235 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, wyłącznie w celu 
zawarcia umowy i realizacji usługi oraz wykonania związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze  
w szczególności wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych oraz na podstawie uzasadnionego interesu LPGK  
Sp.z o.o. w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez czas wynikający  
z przepisów prawa oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania od administratora potwierdzenia o ich przetwarzaniu oraz 
informacji na podstawie art. 15 RODO,  

• sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne zgodnie z art. 16 
RODO, 

• usunięcia danych, jeśli nie są one już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane lub zachodzi inna okoliczność wskazana  
w art. 17 RODO, 

• ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO 

• przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO 

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie  
z art.21RODO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania usługi przez LPGK Sp. z o.o., a ich 
niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia i realizacji umowy oraz spełnieniu związanych z tym wymagań prawnych 
ciążących na administratorze.     

Odbiorcą/ kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych mogą być: obsługa informatyczna LPGK Sp. z o.o., operatorzy 
pocztowi, organy publiczne zgodnie z przepisami 

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  

 

       


