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

Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

 

…………………………………………………………….                                                                                                      

Adres nieruchomości, której dotyczy karta 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE DUPLIKATU KARTY PSZOK 

 

 Zwracam się z prośba o wydanie duplikatu karty PSZOK dla nieruchomości 

położonej …….………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi została złożona  dla 

gospodarstwa domowego liczącego ……………………………………………osób przez  

………………………………………………………………………………………………………………….… 

(Podać imię nazwisko ) 

 

Cel wydania duplikatu : …………………………………………………………………………….……. 

 

Potwierdzam odbiór duplikatu ……………………………………………………………………… 

      Data i czytelny podpis 

 

 

Adnotacja Organu. 
 

 
 
 

 
 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Dla osób, których dane są przetwarzane w związku z obowiązkiem utrzymania 
czystości i porządku w gminie 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz 

w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Gminy  Żukowo, którego dane kontaktowe są 

następujące: 

− adres korespondencyjny: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
− nr telefonu: 58 685 83 00 
− adres e-mail ugzukowo@zukowo.pl  

Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się 
z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zukowo.pl  

 

Cel przetwarzania 
Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych, czynności 
sprawdzających i kontrolnych oraz w celu poboru opłaty i ewentualnej windykacji i egzekucji. 

Podstawa przetwarzania danych 
Podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy prawa: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi przez gminie, ustawy z dnia 17 czerwca 1966roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. e) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu posiadania przez Gminę obowiązku zorganizowania odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
 
Odbiorcy danych 

Państwa dane przekazywane mogą być podmiotom realizującym zadania publiczne na podstawie przepisów prawa. 
Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia. 

Prawa osób 
Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania 
ich sprostowania, żądania usunięcia danych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, prawo do ograniczenia 
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 
 
Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Brak podania danych może 
skutkować nie rozpatrzeniem reklamacji lub wszczęciem z urzędu postepowań administracyjnych w sprawie ustalenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 


