
 
 

 

 

Deklaracja udziału w zbiórce odpadów kuchennych 
 
 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………..………… (zwany(a) dalej Właścicielem nieruchomości), 

zamieszkały(a) …………….…………………..……………………………………………(miejscowość, ulica, nr domu) 

telefon: ……………..……..…..…….…...……….. e-mail:…………..………………………………….…….. niniejszym: 

 

I. Deklaruję chęć przystąpienia do akcji zbiórki odpadów kuchennych, której organizatorem jest:  

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. (przy współpracy Gminy Wisznia Mała)  

i akceptuję regulamin zbiórki odpadów kuchennych wraz z innymi zasadami zawartymi w ulotce, stanowiącej 

załącznik do niniejszej deklaracji. 

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych, danych osobowych dla realizacji  

udziału w pilotażowej akcji zbiórki odpadów kuchennych, którą przeprowadzi Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.  

 
 
 

        ………………………………………………………………………………………... 
            Data i czytelny podpis Właściciela nieruchomości 

 
 
 
 

Niniejszą (podpisaną) deklarację należy przesłać na adres e-mail: 

gminawiszniamala.wpo@alba.com.pl, lub 

złożyć u sołtysa, lub 

złożyć w Urzędzie Gminy - Punkt Obsługi Klienta, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała 

w terminie do 20.08.2018 r. 

 
 
 



 
 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KLAUZULE INFORMACYJNE 
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ZBIÓRCE ODPADÓW KUCHENNYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych Właściciela nieruchomości będzie: Wrocławskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania ALBA S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-149), przy ul. Szczecińskiej 5. 
 
2. Administrator danych informuje, iż powołał Inspektora ochrony danych, z którym we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na 
adres: inspektor.odo.wpo@alba.com.pl 
 

3. Właściciel nieruchomości przyjmuje do wiadomości, iż udzielenie przedmiotowej zgody jest niezbędne do 
zrealizowania celów określonych  w ustępie II Deklaracji udziału w zbiórce odpadów kuchennych i że jego 
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów określonych w wyżej wskazanym ustępie II, przez 
okres konieczny do ich zrealizowania, a po upływie tego okresu zostaną zniszczone.  

 
4. Właściciel nieruchomości oświadcza, że podaje dane osobowe dobrowolnie oraz, że są zgodne z prawdą. 

 
5. Właścicielowi nieruchomościowi przysługują następujące uprawnienia związane z faktem udzielenia zgody 

na przetwarzanie swoich danych osobowych: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu co do określonych sposobów 

przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, 

b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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) – stanowiący akt zasadniczy 

regulujący sprawy związane z ochroną danych osobowych.    

 

6. Dane osobowe Właściciela nieruchomości Administrator danych może przekazywać: 

1) Osobom upoważnionym przez Administratora danych w celu realizacji zbiórki, 

2) podmiotom przetwarzającym - którym zostaną zlecone czynności wymagające przetwarzania danych. 

 

7. Administrator danych oświadcza, iż nie będzie przekazywał danych osobowych właściciela nieruchomości 

innym podmiotom przetwarzającym dane za wyjątkiem podmiotów wskazanych w p. 6 oraz podmiotów, 

których uprawnienie do przetwarzania danych Właściciela nieruchomości będzie wynikało z powszechnie 

obowiązujących przepisów. 

 

8. Zgoda została udzielona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Właściciela 

nieruchomości i Administratora danych.   

 
…….…………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Właściciela nieruchomości 


