………………………, dnia …………………

ZAMÓWIENIE
na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Zleceniodawca (dane do faktury):
Pełna nazwa firmy/Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby/ zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………….
Nip/PESEL …………………………………
Nr tel. Osoby do kontaktu

Regon ……………………………BDO…………………………

……………………………………………………………………………………..

Zleceniobiorca :
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp. z o. o.
Ul. Chudoby 4/1, 44-100 Gliwice
NIP 631 262 02 53
Dane dotyczące podstawienia kontenera:
Rodzaj kontenera:
 KP 7
 KP 10
 KP 30

ilość …………..
ilość …………..
ilość …………..

Rodzaj odpadu ……………………………………..
Adres podstawienia kontenerów:
Miasto: ……………………………………………
Ulica: ……………………………………………...
Data podstawienia: …………………………………
Przewidywany dzień odbioru kontenera: …………………………..
Ustalona cena netto/brutto* za 1 szt kontenera: ……………………………………..
(* proszę skreślić niewłaściwe)

Zlecenie:
 Jednorazowe
 Stałe:
Zgłoszenie odbioru kontenera:
 Mailowo na adres dyspozytor@pukib.pl
 Telefonicznie pod nr 780 069 290 w godz. 6.00-14.00
Adres:
ul. Chudoby 4/1
44-100 Gliwice
tel.(32) 2351062
NIP: 6312620253
BDO 000011532

Baza logistyczna:
ul. Chwałowicka 64 C
44-200 Rybnik
tel. 502 195 472
780 069 290

Osoba do kontaktu w miejscu podstawienia kontenera:
Imię i nazwisko: …………………………………..
Telefon: ……………………………………………Adres e-mail: ………………………………………
Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o ofercie naszej firmy:
………………………………………………………………………………………………………………..
 Kontener może zostać zapełniony do górnej krawędzi kontenera, w przeciwnym wypadku Zleceniobiorca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania odbioru kontenera oraz obciążenia Zleceniodawcę kosztami transportu.
 Miejsce ustawienia kontenera wskazuje Zleceniodawca i odpowiada za skutki jego wyboru. Zleceniobiorca
zastrzega sobie prawo odmowy podstawienia kontenera we wskazanym miejscu w przypadku, gdy zagrażałby on
życiu lub zdrowiu innych osób, utrudniałby ruch drogowy itp.
 Za wykonanie usługi Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT, którą Zleceniodawca jest zobowiązany opłacić w
wyznaczonym terminie.
 Brak możliwości wykonania usługi (brak dojazdu do posesji, przepełnienie kontenera itp.) upoważnia
Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcę kosztami transportu.
 W przypadku zapełnienia kontenera innymi odpadami niż zadeklarowane, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo
do zmiany ceny lub odmowy przyjęcia odpadu (jest to równoznaczne z naliczeniem kosztów transportu).
 Standardowa cena obejmuje dzierżawę kontenera do 7 dni kalendarzowych. W przypadku dłuższego czasu
postoju kontenera Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej.
 Zleceniodawca oświadcza, iż posiada wpis do rejestru BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (nie
dotyczy osób fizycznych oraz podmiotów zwolnionych) oraz zobowiązuje się do wystawienia (wygenerowania) Karty
Przekazania Odpadu oraz wydania potwierdzenia tego transportu kierowcy.
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp.
z o. o. z siedzibą przy ul. Chudoby 4/1, 44-100 Gliwice
 Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, oraz art. 9 ust.2 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27.IV.2016 r
 Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, z którą można się
skontaktować: adres email: ochrona.danych.pukib@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres
administratora.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w/w zlecenia oraz ewentualnych kolejnych
zleceń.
 Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, innym organom administracji publicznej
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji zlecenia oraz po jego zakończeniu na okres
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Brak przekazania tychże danych uniemożliwi
realizację zlecenia.

……………………………………………….
Podpis i pieczęć zleceniodawcy
Adres:
ul. Chudoby 4/1
44-100 Gliwice
tel.(32) 2351062
NIP: 6312620253
BDO 000011532

Baza logistyczna:
ul. Chwałowicka 64 C
44-200 Rybnik
tel. 502 195 472
780 069 290

