
 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. , ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz 

Tel. 75 783 31 60, e-mail: biuro@e-izery.eu, www.e-izery.eu 
 

………………………………………                                                      ……………………………    
                           (imię i nazwisko)                                                                                                                                      (miejscowość i data)                                                                                                                 

………………………………………   

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

PESEL:……………………………… 

                                                                         

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na*:  

[  ]  Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach wykonania zlecenia lub   

      dopełnienia warunków umowy przez ZUOK „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu. 

[  ]  Kontakt telefoniczny ze strony ZUOK „IZERY” Sp. z o. o. oraz  przesyłanie informacji   

      handlowych, związanych z realizacją usług oraz ofert reklamowych drogą SMS na nr telefonu:   

      ………………………………….. ,  

      a także drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………… 

* zaznaczyć odpowiednie pola znakiem „x” 

 

Zapoznałem się z poniższą informacją, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZUOK ”IZERY” Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Kargula i Pawlaka 16, 

59-623 Lubomierz, Reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Wiesława Gierusa. 

2. Inspektor ochrony danych osobowych w ZUOK „IZERY” Sp. z o.o. zostanie powołany w późniejszym terminie. 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach marketingowych, w celu wykonania zlecenia lub dopełnienia warunków 

umowy. 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: Instytucje Państwowe, Samorządowe, Stowarzyszenia oraz podmioty 

gospodarcze świadczące usługi dla ZUOK „IZERY” Sp. z o.o., które stanowią realizację zleceń lub umów na rzecz 

Pana/Pani. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 3,5 roku od dnia podpisania niniejszej zgody lub przez okres      

3,5 roku po rozwiązaniu umowy/ów z administratorem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia w celu 

ustalenia tożsamości klienta. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

11. Wszelkie informacje w sprawach rozliczeń udzielane będą po podaniu numeru klienta lub numeru PESEL. 

 

 

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

mailto:biuro@e-izery.eu
http://www.e-izery.eu/

