UMOWA nr ………………………………………………………..
zawarta w Żyrardowie w dniu ………………………. pomiędzy :
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" spółka z o. o., 96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców 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,
reprezentowaną przez:

……………………………………………………..
Zwanym dalej zleceniobiorcą
a:

…………………………………………….
Zwanym dalej zleceniodawcą
§ 1.
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przyjmowanie odpadów Zleceniodawcy do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej
5.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjmowania wyłącznie odpadów wymienionych w Załączniku nr
1 do niniejszej Umowy.
§ 2.
Przyjęcie odpadów będzie każdorazowo potwierdzane protokołem odbioru odpadów.
§3.
Z tytułu odbioru odpadów Zleceniobiorcy należne jest wynagrodzenie w wysokości obliczonej na podstawie
cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy. Cennik może ulec zmianie ze skutkiem na początek miesiąca
kalendarzowego o czym Zleceniobiorca zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę z miesięcznym
wyprzedzeniem. W takim przypadku Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez za
chowania okresu wypowiedzenia.
§4.
Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy, przy czym podstawą do wystawienia faktury przez
Zleceniobiorcę będzie ilość i rodzaj odpadów odebranych w danym miesiącu.
§ 5.
Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy będzie dokonywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT
przez Zleceniodawcę, przy czym Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego
podpisu i ich przesyłania drogą elektroniczną na adres : …………………………………………………………
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§ 6.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze Stron przysługuje prawo do jej
rozwiązania za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 7.
Ewentualne spory powstałem na tle wykonywania niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
§ 8.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

Zleceniobiorca
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Zleceniodawca

Załącznik do Umowy
Informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

„Żyrardów” Spółka z o.o. z

siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych,

2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl,
3. Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane będą do celów statystycznych oraz w celu zawarcia i realizacji umowy na

przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie w tym w celu możliwych w przyszłości postępowań 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. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępniane Zarządowi Miasta Żyrardowa jako Organowi upoważnionemu do
przeprowadzania kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie.

5. Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi

mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny

przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych.

6. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez
Panią/ Pana oraz fakt, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy, a także w celu
realizacji zadania niezbędnego w interesie publicznym tj. zgodnie z treścią art., 6 ust. 1 pkt. 1 a, b i e Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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:


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.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
F-7.2-01A-40
Wydanie: 1
Zmiana: 0

Strona: 3 z 5

10.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie wynikających z umowy o przyjmowanie odpadów

do

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wynoszący 3 lata. Dla celów statystycznych dane osobowe będą
przechowywane przez okres określony w odrębnych przepisach.
Oświadczenie
1. Zgodnie z art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „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 w zakresie przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. 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 Odbiorcy

Załącznik nr 1
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Cennik dla przedsiębiorców i osób fizycznych (nieobjętych opłatą za gospodarowanie odpadami)

Rodzaj odpadu
Odpady budowlane i rozbiórkowe ( resztki pianki montażowej, tapeta,płyta karton
gips,umywalki, sedesy, wanny i inne odpady budowlane zmieszane.)
Gruz ceglany i betonowy (tynk, posadzka, skuty cement- odpady pochodzące z
samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo budowlanych)
Papa odpadowa
Szkło budowlane (szyby okienne bez ram)
Styropian czysty
Styropian zanieczyszczony (gips, pianka, klej, tapeta)
Odpady zielone (trawa, liście, pocięte gałęzie)
Chemikalia (oleje silnikowe, farby, tusze, kleje, lepiszcze, rozpuszczalniki itp.)
Chemikalia (opakowania po chemikaliach)
Chemikalia (pozostałe np.. aerozole)
Papier i karton
Tekstylia
Tworzywa sztuczne (plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe,
plastikowe doniczki, wiadra)
Szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane- bez
zawartości)
Opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach)
Przeterminowane leki
Świetlówki
Zużyte opony z samochodów osobowych
Odpady wielkogabarytowe do wymiaru 50 * 50 * 50 cm oraz krzesła, fotele, małe szafki
(max 30kg)
Odpady wielkogabarytowe powyżej 50 * 50 * 50 cm lecz nie większe niż 100* 100* 100*
(biurka, stoły) max 50kg
Odpady wielkogabarytowe powyżej wymiaru 100* 100* 100
Lodówki amoniakalne
Klawiatury, myszki
Telewizory kineskopowe

Cena
1,20 zł/kg
0,70 zł/kg
1,20 zł/kg
0,60zł/kg
0,50 zł/kg
2,50 zł/kg
0,85 zł/kg lub 17
zł/ worek 120l
1,80 zł/kg
1,80 zł/kg
3,5 zł/kg
0,65zł/kg
1,30 zł/kg
2,50 zł/kg
0,72 zł/kg
1,30 zł/kg
8 zł/kg
4 zł/szt
8 zł/szt
35 zł/szt
55 zł/szt
80 zł/szt
45 zł/szt
1,5 zł/szt
40 zł/szt

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT

Pozostały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zużyte baterie i akumulatory
Metale/ złom metalowy (puszki, kapsle, konstrukcje)
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bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie

