
 

Wnioskodawca (strona umowy)                                        .................., dnia.................................... 

Firma/Nazwisko i imię........................................                                                                                        

Adres ….............................................................                             

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

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zameldowania) 

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

adres e-mail ......................................................                           

tel. (w godz. 700-1500).........................................                              

NIP .....................................................................                  

 

 

Wniosek 

O rozwiązanie umowy na odbiór odpadów*: 

□ komunalnych zmieszanych,   □  frakcja sucha (papier, plastik, szkło), □  z budowy i remontów 

Adres posesji, z której są odbierane odpady: …………………………………………...................... 

Nr umowy …………………………………………………………………...…………………………….. 

*  zaznaczyć właściwe 

**nie dotyczy miasta Łęczna 

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy na odbiór odpadów  z dniem* …………………… z powodu 

………………………......................................................................................................................................

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

                                                           

 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.                                   
ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna.  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                
o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z poź. zm.) 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub okres 
ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:  
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia 

korespondencji związanej z realizacją umowy (m.in. faktury VAT) 

b) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu zgodnie z literą Prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 
danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia     
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  
tel. 81 752 10 44 wew. 141. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL 
oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również 
warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu nie jest warunkiem 
rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie 
kontaktu z Panią/Panem.  

 

 

…………………………………    …………………………………………… 
miejscowość, dnia                 czytelny podpis  Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


