
Serwis Informacyjny Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” 

     

Pisemny formularz rejestracyjny 

     

Dane użytkownika  Uzupełnia użytkownik 

   

Imię i nazwisko   

   

Numer telefonu komórkowego   

   

Adres e-mail   

     

Oświadczenia użytkownika  Podpisy użytkownika  Data 

     

Chcę skorzystać z usług Serwisu Informacyjnego 

Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”. Proszę 

o zarejestrowanie mnie w usłudze i nadanie 

statusu użytkownika. 

    

     

Akceptuję postanowienia Regulaminu Serwisu 

Informacyjnego Celowego Związku Gmin „Eko-

Logiczni”. Oświadczam, że miałem możliwość 

zapoznania się Regulaminem w momencie 

uzupełniania formularza rejestracyjnego. 

    

     

Podmiot pozyskujący formularz  Uzupełnia podmiot pozyskujący formularz 

   

Nazwa jednostki organizacyjnej   



Streszczenie Polityki 

prywatności 

 Obszar Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Temat Serwis Informacyjny CZG „Eko-Logiczni” 

 Zainteresowani Użytkownicy 

1. Polityka prywatności | Sprawdź załącznik do Regulaminu Serwisu Informacyjnego CZG „Eko-Logiczni”. Zapoznaj się z Regulaminem:  

1.1. na stronie internetowej Związku: www.czgekologiczni.pl, zakładka Serwis Informacyjny CZG „Eko-Logiczni”;  

1.2. na Biuletynie Informacji Publicznej Związku: www.bip.czgekologiczni.pl, zakładka: Serwis Informacyjny CZG „Eko-Logiczni”;  

1.3. w sekretariacie Biura Związku;  

1.4. w urzędach gmin członkowskich Związku: Gminy Dynów, Miasta Dynowa, Gminy Hyżne, Gminy Błażowa oraz Gminy Lubenia;  

1.5. u osób uprawnionych przez gminy członkowskie do dystrybucji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator) | Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni” – REGON: 389854048; NIP: 8133865878.  

3. Nasze dane kontaktowe | CZG „Eko-Logiczni” – 36-030 Błażowa, ul. Armii Krajowej 42a; e-mail: biuro@czgekologiczni.pl. 

4. Nasze zadania | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy dzięki Serwisowi Informacyjnemu. 

Obszary naszej 

działalności 

 Nasze zadania 

   

Świadczymy usługi drogą 

elektroniczną mieszkańcom 

gmin członkowskich Związku 

 1) Zapewniamy funkcjonowanie Serwisu Informacyjnego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.  

Wykorzystamy Państwa dane użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Na podstawie 

tych informacji będziemy świadczyć usługi opisane w Regulaminie:  

• Zarejestrujemy Państwa jako użytkowników serwisu informacyjnego. 

• Będziemy świadczyć Państwu usługi informacyjne. Przesyłamy informacje dotyczące naszej 

działalności, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zasad gospodarowania odpadami 

oraz naszych kontroli. 

• Umożliwimy Państwu rezygnację z Serwisu Informacyjnego – jeżeli wyrażą Państwo taką wolę. 

   

Zarządzamy roszczeniami  2) Będziemy rozpatrywać Państwa reklamacje, związane z funkcjonowaniem Serwisu Informacyjnego 

Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.  

Wykorzystamy do tego celu Państwa dane użytkownika, dane korespondencyjne oraz informacje 

dotyczące problemu będącego przyczyną reklamacji. Danymi użytkownika są imię, nazwisko oraz adres 

e-mail i numer telefonu podane w czasie rejestracji. Danymi do korespondencji są wskazane przez 

Państwa dane adresowe albo adres poczty elektronicznej, na który mamy kierować odpowiedź.  

Dzięki tym informacjom będziemy w stanie prowadzić z Państwem korespondencję w sprawie oraz 

pomóc Państwu w rozwiązaniu problemu. 

   

Realizujemy zadania 

archiwalne 

 3) Realizujemy zadania archiwalne w interesie publicznym. Organizujemy obieg dokumentów i wykonujemy 

czynności kancelaryjne zgodnie z przepisami kancelaryjnymi oraz archiwalnymi:  

• Przyjmujemy, rozdzielamy i doręczamy pisma.  

• Rejestrujemy, znakujemy i załatwiamy sprawy.  

• Podpisujemy i wysyłamy pisma. 

• Przechowujemy akta spraw bieżących i załatwionych.  

5. Państwa uprawnienia | Przysługują Państwu: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo 

do ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Prawo do sprzeciwu | Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, gdy wykorzystujemy dane osobowe do realizacji zadań w interesie publicznym 

oraz realizacji celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów prawnych. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym 

momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy tylko 

w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Możemy odrzucić sprzeciw wykazując ważne, prawnie uzasadnione 

podstawy do korzystania z Państwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione podstawy muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw 

i wolności. Możemy również odrzucić Państwa sprzeciw, gdy wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

7. Uwaga! Nie mamy obowiązku regularnego przesyłania informacji | Będziemy przesyłać Państwu informacje w miarę bieżących potrzeb. 

Państwa potrzeby informacyjne oceniamy subiektywnie. Nie mamy obowiązku regularnego przesyłania informacji objętych zakresem naszych 

usług. Nie ponosimy także odpowiedzialności za nieprzesłanie określonych wiadomości, objętych zakresem działania Serwisu Informacyjnego.  

http://www.czgekologiczni.pl/
http://www.bip.czgekologiczni.pl/
mailto:biuro@czgekologiczni.pl

