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    Oświadczenie  

 

Ja, niżej podpisany  ………………………………………oświadczam, że jestem zwolniony z 

prowadzenia Bazy Danych o Odpadach (BDO) na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których 

nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.  

Przekazuję Firmie Polcan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, ul. Kręta 4, 05-850 

Ożarów Mazowiecki, następujące odpady: 

Kod – 16 02 14 – ilość sztuk [szt.] –  

   -przekazana waga [Mg] 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z artykułami prawnymi: 

1) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Na podstawie art. 66 ust. 
5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579). 

2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w 
zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. 

3) Realizując obowiązek administratora danych wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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.2016.119.1 ze zm., dalej: RODO), informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przekazywaniem odpadów jest POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Poznańska 218, 05-850 

Ożarów Mazowiecki („Administrator”).  

2) Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez e-mail biuro@polcan.pl lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, ul. Kręta 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 

3) Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu realizacji przez 

Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami, 4) Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy 

Administratora,  

5) Przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wgląd do przedstawionego dokumentu przez osobę dostarczającą odpady,  

6) Każda osoba fizyczna, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiada: 

 prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących; 

 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7) Osobie nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje przekazanie odpadów do POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

10) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

Pieczątka i podpis Firmy przejmującej   Podpis osoby składającej odpad 
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