
 

 
 
 

 

 
ZLECENIE PODSTAWIENIA KONTENERA / WORKA BIG-BAG 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODSTAWIENIA KONTENERA / WORKA BIG-BAG: 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres podstawienia / odbioru 
 

 

Numer telefonu 
 

 

Kontener 
 
Worek BIG BAG 
 
 

□ kontener 3m3   □ kontener 5m3   □ kontener 7m3 - termin podstawienia ...……………… 
 

□ worek BIG BAG x ………….. szt. - termin odbioru….………………….……………. 
 

Rodzaj odpadu 

 

CZYSTY GRUZ (bez zanieczyszczeń typu: styropian, papa, folia, itp.) 

 

Pochodzenie odpadu: 
 

Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe (takie jak odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów i gruz ceglany pochodzący z remontów i rozbiórek prowadzonych w: 
□ budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

□ lokalu mieszkalnym zabudowy wielorodzinnej 

 
Warunki dodatkowe: 
1. Kontener jest podstawiany na maksymalny okres 5 dni roboczych. Należy koniecznie zgłosić likwidację kontenera pod nr telefonu 
577 534 567, lub na adres e-mail bok@bmrecykling.pl 
2. W kontenerze / worku big-bag należy gromadzić: gruz ceglany (np. cegły, pustaki, cement), gruz tynkarski, ceramiczny i betonowy, elementy 
ceramiki (np. płytki, potłuczona armatura sanitarna). 
3. Zabrania się umieszczać innych materiałów. 
4. W przypadku, gdy w kontenerze / worku big-bag znajduje się inny odpad niż zadeklarowany w niniejszym zleceniu, firma BM RECYKLING 
Sp. z o. o. ma prawo odmówić odbioru kontenera / worka, bądź obciążyć Klienta kosztem utylizacji odpadu zgodnie z obowiązującym cennikiem 
BM RECYKLING Sp. z o.o. 

 
KONTENER / WOREK BIG-BAG NALEŻY USTAWIĆ W MIEJSCU DOSTĘPNYM DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O 
MASIE 25 TON 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BM RECYKLING Sp. z o.o. w celu prawidłowego 
wykonania usługi w zakresie wynikającym z umowy pomiędzy mną a Spółką. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
organom uprawnionym do kontroli utrzymania czystości i porządku w gminach oraz innym uprawnionym podmiotom w celu 
windykacji należności. 
 
 
Potwierdzam zgodność powyższych danych z dowodem tożsamości 
 
 

 
 
………………………………………                               ………………………………………. 
podpis osoby przyjmującej Zlecenie                                             data i podpis Klienta 
 

BM RECYKLING  Sp. z o.o. 
Siedziba firmy: 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30 

NIP 551-23-30-453, REGON 356687165, KRS 0000149461, nr BDO 000003230, Kapitał zakładowy 5.000 zł 

Instalacja MBP – Instalacja komunalna wraz z instalacją do przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów, 
Instalacja sortowania odpadów, Zakład produkcji paliw alternatywnych: 

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Konopnickiej 11 

Biuro Obsługi Klienta dla mieszkańców Rudy Śląskiej: 

Tel. 577-534-567, bok@bmrecykling.pl, www.bmrecykling.pl 
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Szanowni Państwo, 
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(„RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r. 
 
W celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są 
przetwarzane przez BM RECYKLING  Sp. z o.o. poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie. 
 
Administratorem danych osobowych jest BM RECYKLING  Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie 34-120 przy ul. Tkackiej  
30,  NIP 551-23-30-453, REGON 356687165, KRS 0000149461, nr BDO 000003230. 
 
 
Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu: 

• realizacji umowy lub zlecenia zawartej z BM Recykling Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) 
RODO; 

• marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego 
odwołania przez Panią/Pana zgody, jeśli tak zgoda została wyrażona. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom: 

• zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; 

• innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 
Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia. 
 
 
 

…………………………………………….. 
Podpis Zleceniodawcy 

 


