
O Ś W I A D C Z E N I E 

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………….  

Zamieszkały: ……………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, iż: 

• spełniam warunek korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego na terenie Gminy Łęczna,  określony w 

art. 3 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. Zmianami) tzn. jestem mieszkańcem Gminy Łęczna 

• odpady komunalne dostarczone przeze mnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego na terenie Gminy Łęczna 

pochodzą z zajmowanego przeze mnie gospodarstwa domowego i nie powstały w związku z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności 

gospodarczej. 

                                                           ........................................................     
 Data i podpis 

 

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do oceny możliwości skorzystania z usług PSZOK. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia 

potwierdzenie, że jest Pan/Pani uprawniona do korzystania z usług PSZOK. 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., ul. Krasnystawska 5421-010 

Łęczna, NIP 713-020-79-09, REGON 430525592, KRS 0000077946. 

Dane kontaktowe: info@pgkim.leczna.pl, nr tel.:  +48 81 752-10-44 do 45. 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów Rozporządzenia 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 (dalej jako RODO): art. 6 ust. 1 lit. c) – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego; art. 6 ust. 

1 lit. a) – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę. 

PGKiM Łęczna Sp. z o.o. oświadcza, że chroni Pana/Pani dane osobowe na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych, w szczególności RODO. PGKiM Łęczna Sp. z o.o. oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Pana/Pani dane osobowe przed udostępnieniem ich 

osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane Urzędowi Miasta Łęczna, na potrzeby weryfikacji, że jest Pan/Pani mieszkańcem Gminy Łęczna.  

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od PGKiM Łęczna Sp. z o.o. dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO. W przypadku gdy przetwarzanie 

odbywa się w oparciu o zgodę lub jest niezbędne w celu wykonania umowy, przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PGKiM Łęczna Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią 

przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu. Zastosowanie mają także inne ograniczenia i warunki korzystania z praw wynikające z przepisów RODO. 

Jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez PGKiM Łęczna Sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Nie będzie w stosunku do Pana/Pani stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia PSZOK Łęczna: 

poniedziałek – wtorek 9:00-17:00 

środa – NIECZYNNE 

czwartek-sobota 9:00-17:00 

Godziny otwarcia PSZOK Stara 

Wieś: 

poniedziałek-piątek 07:30-14:00  


