………………………………………………..

..................................., dnia ................ 20…. r.
Miejscowość

Nazwa podmiotu

………………………………………………..
Adres

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

………………………………………………..
Adres

……………………………………………….
NIP

Oświadczenie
Będąc upoważnio/-ną/-nym do złożenia niniejszego oświadczenia w imieniu
……………………………………………………………………….
(nazwa
Wnioskodawcy),
ubiegającego się o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.992 ze zm.) oświadczam, że:
1)

reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wymagania niezbędne do wpisu do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

2) informacje dotyczące reprezentowanego przeze mnie podmiotu zawarte we wniosku oraz
dokumentach do niego załączonych są zgodne ze stanem faktycznym;

3) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....…................................................
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
– RODO informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Dane
kontaktowe: Departament Środowiska i Rolnictwa, dros@pomorskie.eu tel. (58) 32 68 320 lub (58) 32 68 659.
2.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 62 518.
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO w związku z art. 52 ust.1 pkt 1
i ust. 2 pkt 1 oraz art. 75 ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).
4.
Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego, w tym innym stronom
postępowania i organom administracji, jak również biegłym powołanym w toku postępowania. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie
umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
6.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie
wynikającym z przepisów prawa.
7.
Pani/Pana dane osobowe będą publicznie dostępne dla użytkowników rejestru na stronie www.bdo.mos.gov.pl
8.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

