UMOWA NR .........................................
na świadczenie usług przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o.
Zakład Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej
w Żyrardowie, ul. Czyta 5
Dnia ............................. r. między Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o.
w Żyrardowie, ul. Czysta 5, wpisanym do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr:0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał
Zakładowy: 47 207 000,00 PLN;
reprezentowanym przez:
…………………….. – Prezesa Zarządu
…………………………………………..
Zwanymi w dalszej części „ZLECENIOBIORCĄ” z jednej strony,
a
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
PESEL: .........................................................................., NIP: ..................................................................................
Właścicielem / Administratorem / nieruchomości wymieniowej w § 1 niniejszej umowy, zwanym w dalszej części
umowy „ZLECENIODAWCĄ” z drugiej strony, zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wywożenie nieczystości płynnych gromadzonych w dołach kloacznych z
posesji w Żyrardowie przy ulicy:
......................................................................................................................................................
§2
Opróżnienie i wywóz nieczystości płynnych następuje po zgłoszeniu telefonicznym.
§3
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do miejsca zlokalizowania dołu dla pojazdu
specjalistycznego.
§4
Zapłata należności za wykonaną usługę dokonana zostanie w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.
§5
Aktualna cena opróżnienia i wywozu nieczystości płynnych jest określona w załączniku nr 1 do umowy.
§6
1) Zleceniobiorca o każdej zmianie ceny wywozu nieczystości i terminie jej wprowadzenia będzie informował na
stronie internetowej www. pgk.zyrardow.pl co najmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem.
2) Każdorazowo wywóz nieczystości winien być potwierdzony przez Zleceniodawcę lub osobę przez Niego
upoważnioną.
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§7
Zleceniodawca zobowiązany jest do użytkowania dołów zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności nie
zanieczyszczać ich nieczystościami stałymi. Miejsce usytuowania dołów winno zapewnić łatwy dojazd pojazdu
samochodowego.
§8
Umowa niniejsza została zawarta na czasie nieokreślony od dnia ..............................................
§9
Strony mogą rozwiązać umowę bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem jednego miesiąca, z tym że okres
wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane, w pierwszej kolejności w
drodze polubownej, a jeżeli takie działania nie dadzą pozytywnego rezultatu przez okres 1 miesiąca od dnia ich
rozstrzygnięcia, przez właściwy Sąd.
§ 12
Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZLECENIOBIORCA
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ZLECENIODAWCA

Załącznik do Umowy
Informuję, że:
1.
2.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czysta 5 zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
inspektorem danych osobowych u Administratora jest ………, e-mail: ………,

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług wywożenia nieczystości płynnych przez P.G.K.
„Żyrardów” Spółka z o.o. Zakład Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej w Żyrardowie w tym w celu możliwych w przyszłości postepowań
windykacyjnych. Przez realizację niniejszej umowy rozumie się czynności związane z wystawianiem faktur VAT za świadczone usługi oraz przesyłanie
wszelkiej dokumentacji związanej z umową w tym informującej o zmianie zakresu usługi lub zmianie stawek należnych opłat.

4.

Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie
uzasadniony interes administratora danych,

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,

6.

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzaniem danych osobowych wyrażona przez Panią/ Pana oraz fakt, iż
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy a także w celu realizacji zdania niezbędnego w interesie publicznym
tj. zgodnie z treścią art., 6 ust. 1 pkt. 1 a, b i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

7.

podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

8.

posiada Pani/Pan prawo do:

9.

•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

przenoszenia danych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane lub w inny sposób przetwarzane przez okres obowiązywania umowy na świadczenie usług wywożenia
nieczystości płynnych przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. Zakład Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej w Żyrardowie.
Oświadczenie
1. Zgodnie z art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora danych P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy: 47 207 000,00 PLN; w celu
zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług wywożenia nieczystości płynnych przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. Zakład Oczyszczania Miasta i Zieleni
Miejskiej w Żyrardowie.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.
Data i czytelny podpis Zleceniodawcy
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