Związek Międzygminny

…………..…………….., …………………….
Miejscowość

Data

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Firma, oznaczenie siedziby i adres
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Nr rejestrowy
RDR/………../…………
Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

WNIOSEK O WYKREŚLENIE
z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 9cb oraz art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) wnoszę o wykreślenie z Rejestru Działalności
Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zgodnie
z informacjami zamieszczonymi we wniosku:
1. Firma, oznaczenie siedziba i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

-

-

-
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3. Nadany numer rejestrowy:
RDR/……../………..
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie
wykreślenia wpisu z Rejestru Działalności Regulowanej w wysokości 17,00 zł.
Opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów
Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602
1262 0763 Opłatę skarbową można zapłacić również: bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO Bank Polski
S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji; oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych
uchwałą Nr VII/86/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2019 r.

………………..................................................
Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji1)

1)

w przypadku pełnomocnictwa należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Międzygminny ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań,
reprezentowany przez Dyrektora Pana Andrzeja Springera.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZM GOAP jest Pan Jarosław Bartkowiak, z którym można kontaktować się elektronicznie: e-mail: iod@goap.gov.pl, numer
telefonu: 61 646 74 35.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w celu wszczęcia postępowania
administracyjnego wraz z wezwaniem do złożenia wyjaśnień oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).
7. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, sprostowania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
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