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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

WNIOSEK O WYDANIE KOLEJNEJ KARTY PSZOK 

uszkodzenie, zagubienie lub kradzież Karty 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI: 
 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY: 
 

TEL. KONTAKTOWY: 
 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie kolejnej Karty dla nieruchomości położonej w 

Bieruniu........................................................................................................................................... 
adres nieruchomości 

w związku z (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem "x"): 

□ uszkodzeniem Karty o nr.......................  

□ zagubieniem Karty o nr..........................  

□ kradzieżą Karty o nr..............................  

 

.......................................................... 
Miejscowość i data 

.......................................................................... 
czytelny podpis właściciela nieruchomości 

 

NR EWIDENCYJNY 

NIERUCHOMOŚCI: 
(Wypełnia Urząd) 

 

NR KARTY/KART: 
(Wypełnia Urząd) 

 

 

........................................................... 
Data i podpis wydającego Kartę 

 

Potwierdzam odbiór Karty/Kart PSZOK w ilości............. szt. 

........................................................ 
Data i czytelny podpis właściciela nieruchomości 

Załączniki: 

□ 1. dowód wpłaty opłaty za wydanie kolejnej Karty PSZOK 

□ 2. pełnomocnictwo  w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z 

dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

□ 3. inne 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

w Bieruniu, przy ul. Rynek 14, 43 -150 Bieruń. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować, w razie 

powzięcia wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub w celu uzyskania większej liczby 

informacji, pod adresem poczty elektronicznej iod@um.bierun.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 

i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji 

samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem 

prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub 

skargi. 

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom 

administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu 

danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych –na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia 

zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; 

w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz odebranie z Pani/ Pana nieruchomości odpadów komunalnych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania. 


