…..……………., dnia …………………. r.
……….………………………….
1

(godz. przyjęcia reklamacji )

Nr rejestracyjny ………………………

Druk
z ustnego/telefonicznego/pisemnego2 przyjęcia reklamacji dotyczącej
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Chodzież

………………………………………………………………………………….…………
(imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego reklamacje oraz dokładny adres i kontakt telefoniczny)

…………………………………………………………………………………………….
Rodzaj nierealizowanego odbioru - rodzaj odpadów:
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne2,
segregowane2…………………………………………………………………………………………..
(rodzaj odpadu – papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady)

Treść reklamacji …………………………………………………………………………………………………………………..………….

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

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

…………………………………………………….
( podpis wnoszącego reklamacje)

……………………………………………
(imię, nazwisko, podpis i stanowisko
służbowe przyjmującego reklamacje)

………………………………………..
(czytelny podpis zgłaszającego)

X1 - w przypadku telefonicznego zgłoszenia reklamacji wpisać godzinę jej przyjęcia
2
X - niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Chodzież, reprezentowany przez Wójta Gminy
Chodzież, z siedzibą ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, email: sekretariat@gminachodziez.pl,
tel.0672821608.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Chodzież jest Pani Katarzyna Henzler, kontakt email:
inspektor@cbi24.pl
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z rozpatrzeniem wniosku
o reklamację dotyczącą odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Chodzież jak również
w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) w zw. z Ustawą z dnia na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych
3) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
4) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
5) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
6) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.

