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

 
…………………………………. 
                   (adres) 

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

 
PESEL: ……………………………….. 
 
TELEFON: …………………….…….. 
 

ZLECENIE na kontener 6 m3  BIO 

Proszę o podstawienie kontenera do wywozu odpadów biodegradowalnych  nie zawierających odpadów 

niebezpiecznych na posesję przy ulicy ……………………………………………. 

Cena usługi 550 zł + VAT (594 zł brutto) 

Upoważniam jednocześnie Waszą firmę do wystawienia faktur bez mojego podpisu. 

Mój NIP …………………………………………… 

  
Zobowiązuję się do dokonania przedpłaty na konto LPGK Sp. z o.o. 
 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o warunkach korzystania z kontenera (max. napełnienie 2/3 
pojemności kontenera) 
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia podłoża, linii 
telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, powstałego w wyniku umieszczenia kontenera w miejscu 
wskazanym przez Zleceniodawcę. 
Zleceniobiorca nie jest stroną w ewentualnym sporze pomiędzy Zleceniodawcą a osobą (osobami) trzecią, 
powstałym w związku z używaniem przez Zleceniodawcę kontenera oraz wywozem odpadów; dotyczy to  
w szczególności roszczeń osób trzecich z tytułu utrudnień ruchu pojazdów, pieszych i zniszczenia ich własności. 
Zleceniobiorca nie jest podmiotem właściwym do porządkowania terenu wokół miejsca usytuowania kontenera, 
do czego zobowiązany jest Zleceniodawca. 
PODSTAWIENIE: 
 

……..…………………………………….. 
                       (podpis) 

 Informacyjna 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 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 realizacji zlecenia oraz po jego  zakończeniu przez czas wynikający z przepisów 
prawa oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do 
przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

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 wykonania usługi przez LPGK Sp. z o.o., a ich niepodanie będzie skutkowało 
niemożliwością realizacji zlecenia 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.  

 

 

 

        


