
Załącznik nr 3 

Z L E C E N I E   nr .......... / BOK / 2022 / WG 

 

przekazane w dniu ............................... przez Zleceniodawcę: ...................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
(Zleceniodawca - imię i nazwisko, adres, telefon) 

 

dla  Zleceniobiorcy:  Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie,                  

ul. Partyzantów 6b. 

 

Zlecenie dotyczy wykonania przez Zleceniobiorcę: 

 

§ 1. 

Usług w zakresie transportu odpadów wielkogabarytowych komunalnych pochodzących od właścicieli 

nieruchomości na terenie miasta Łukowa do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) przy                   

ul. Świderskiej 128 w Łukowie, ustala się następujące ceny: 

 

1. 150,- zł   - za jeden kurs transportu odpadów do PSZOK obejmujący: 

a. załadunek odpadów wielkogabarytowych na samochód, z miejsca ich wystawienia 

umożliwiającego bezpośredni podjazd samochodu, 

b. transport odpadów do PSZOK przy ul. Świderskiej w Łukowie. 

2. 100 zł  - za jeden kurs transportu odpadów do PSZOK obejmujący: 

a. transport odpadów do PSZOK przy ul. Świderskiej w Łukowie. Załadunek odpadów na 

samochód zapewnia zlecający wykonanie usługi - właściciel nieruchomości 

wystawiający odpady. 

Do cen, o których mowa w ust. 1 i 2, będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§ 2. 

 

Zleceniodawca zleca odbiór i transport następujących odpadów wielkogabarytowych: 

a. zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe, 

b. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jak: pralki, lodówki, zamrażarki, telewizory, 

komputery, 

c. zużyte opony samochodów osobowych. 

 

Termin wykonania ww. usługi uzgodniono z Zakładem Oczyszczania Miasta (TOM)                                                    

i przekazano do realizacji do TOM 

w dniu ........................ do Pani/a ....................................... 

 

 

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

              Zleceniodawca - podpis   

 

 

 

 

 

Przyjmujący Zlecenie: ................... 

 Podpis przyjmującego ksero Zlecenia (TOM): ....................................................... 

       (data, podpis, przyjmującego Zlecenie) 

 



 

 

            Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

           w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Łukowie 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b, tel. 25 798 22 04. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PUIK Sp. z o.o. e-mail: 

iod@puik.lukow.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. Wykonania umowy i wynikającej z niej obowiązków i postanowień, na podstawie (art. 6 ust.1 lit. 

b RODO). 

b. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PUIK Sp. z o.o. na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 

ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  przepisów 

podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

c. Wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących                 

przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: 

Podmiotom, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych (np. 

dostawcom oprogramowania), oraz stosownym osobom, podmiotom, urzędom, organom rządowym 

 i samorządowym określonym przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami w 

PUIK Sp. z o.o. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez   czas 

potrzebny w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, czy też z uwagi na 

obowiązek przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, lub inne ważne względy 

interesu publicznego. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby oraz żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Informuje się także, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji 

usług a osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, przy czym ich   niepodanie 

skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umów. 

7. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI 

 

Łuków, dnia................................................. 

 

 

Czytelny podpis ............................................. 

 

 


