Karta odbioru - osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni .
Karta odbioru - osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni .
Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje
odpad

Nr karty

Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad

Rok kalendarzowy
Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje
odpad

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18
Nr decyzji
na
transport
osadów
ściekowych

Nr rejestrowy 000022197

NIP

REGON

20 03 04

8133336039

REGON 691766988

MPWiK Spółka z o.o. Rzeszów, ul. Naruszewicza 18
Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 2

Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad

Kod odpadu

NIP

Rodzaj
odpadu

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości z przydomowych
oczyszczalni ścieków

Data / miesiąc

Masa przekazanych odpadów [ Mg ]

Nr rejestracyjny pojazdu
przyczepy lub naczepy

Potwierdzam przekazanie odpadu

Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi
transportu

Potwierdzam przejęcie odpadu

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis
data, pieczęć i podpis

Na podstawie 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), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie
(35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować
z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z odbiorem i utylizacją odpadów oraz nieczystości ciekłych. Przekazanie danych
osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, co wynika z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2018 r. poz.992t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych
do stacji zlewnych(Dz. U. z 2018r. poz. 1576). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz dokonującym odbioru
odpadów i nieczystości ciekłych. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe
nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

