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  Słupsk, dnia................ 

……………………………………… 
(imię i nazwisko, firma) 

 
……………………………………… 
(adres) 

 
……………………………………… 
(telefon) 
UWAGA - podanie numeru telefonu jest dobrowolne i następuje za zgodą zleceniodawcy 

              Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

              ul. Szczecińska 112     76-200 Słupsk  

Zlecenie pochówku zwierząt Nr ................../2023 

1. Rodzaj, gatunek, rasa……………………………………………………………………………….......................................................... 

2. Nazwa zwierzęcia (imię)……………………………………………………………………………......................................................... 

3. Wiek, waga……………………………………………………………………………………………............................................................. 

4. Informacja o znanych właścicielowi przebytych chorobach zwierzęcia: 

• zakaźnych..................................................................................................................................................... 

• niezakaźnych................................................................................................................................................ 

5. Szczepienia - TAK (jakie?):................................................................................/NIE*. 

     (data ostatniego):............................................................... 

Pochówek 

1. Termin pochówku…………………………………………….................................................................................................... 

2. Koszty transportu: 

- transport (cena) ...................................................................................................................................................... 

- wielkość zwierzęcia (cena) ...................................................................................................................................... 

- tablica nagrobna grawerowana (dodatkowo) (cena) .............................................................................................. 

- ponowne prawo do pola grzebalnego (dzierżawa kwatery) (ilość lat/cena)........................................................... 

         Łącznie ...................................... 

PGK Sp. z o.o. w Słupsku oświadcza, że zwłoki przewożone są do chłodni znajdującej się przy ul. Bałtyckiej 11a, pochówek zwłok następuje 
na cmentarzu dla zwierząt „Dolina Pupilków” zlokalizowanym  w Bierkowie (Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny 22638008). 
Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP………………………………………………...... 
Zleceniodawca upoważnia PGK Sp. z o.o. w Słupsku do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 

 
              Zlecenie przyjął                                                                                                     Zleceniodawca  

 

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

               (data, czytelny podpis)                                                                                                  (data, czytelny podpis) 

Do powyższego zlecenia wystawiono Fakturę Nr .........../Paragon Nr............z dnia............,... na kwotę…....…… 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie 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), zwanego dalej: RODO, informujemy: 
1. Administratorem danych, podanych w związku z zawieraniem z Państwem umów, składaniem 
zleceń na świadczenie usług, prowadzeniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do 
nas wniosków, próśb, skarg i postulatów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółką z o.o.         
z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112, 76-200 Słupsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000050232, posiadającą numer identyfikacji podatkowej                    
839-000-56-23, z kapitałem zakładowym w wysokości 16.922.196,00 zł. 
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartych umów, obsłużenie 
korespondencji oraz merytoryczne rozpatrzenie wniosków, próśb, skarg i postulatów. 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO w zakresie określonym w 
pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 lit f) w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej 
działalności, stosowaniem monitoringu na terenie PGK sp. z o.o. oraz wywiązania się ze 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez zainstalowanie 
monitoringu na pojazdach służących do wywozu odpadów komunalnych. 
4. Posiadane dane osobowe mogą również zostać wykorzystane do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, związanego utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, składowania i unieszkodliwiania odpadów, których celem jest nieprzerwane 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO. 
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na 
podstawie przepisów prawa lub stosownych umów.  
6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do zawarcia umowy lub 
wykonania czynności określonych w pkt 1. Jednocześnie osoby wchodzące na teren PGK sp. z o.o. 
godzą się na rejestrowanie ich wizerunku w obszarach odpowiednio oznaczonych.  
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy oraz z przepisów 
dotyczących składowania i unieszkodliwiania odpadów, rachunkowości oraz dodatkowo prawa 
cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej 
wynikających. 
8. Osoba podająca dane osobowe posiada: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO, 
4) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,                                
że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Osoba podająca dane osobowe nie posiada: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres 
wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie, 
2) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
 
 
          

         ………….....……………….. 
                 data i podpis 

 
 

http://www.pgkslupsk.pl/

