
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJEMNIKA 

 

1. Dane właściciela nieruchomości, któremu przekazano pojemnik*: 
 

Właściciel: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię, nazwisko, adres,  nr pesel) 

Przedstawiciel: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię, nazwisko, adres, nr pesel) 

*w przypadku przekazania pojemnika przedstawicielowi należy wpisać dane właściciela oraz przedstawiciela odbierającego pojemnik   

2. Adres podstawienia pojemnika: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Data przekazania pojemnika 120l ………………………………………..  
 

UWAGA! 

Przedmiotem użyczenia jest fabrycznie nowy pojemnik, o pojemności 120 litrów w kolorze grafitowym/czarnym oznaczony na korpusie 

Logiem ZGO-NOVA , nazwą: ”POPIÓŁ”, opatrzony na klapie napisem: „Nie wrzucać gorącego popiołu” 

W pojemniku mogą znajdować się tylko popioły i żużle wytworzone w gospodarstwach domowych niezanieczyszczone innymi odpadami.  

Odpad z pojemnika może być odbierany tylko i wyłącznie przez firmę ZGO-NOVA Sp. z o.o. będącą właścicielem pojemnika/pojemników. 

Pojemnik zostaje użyczony wyłącznie na czas świadczenia usługi odbioru i wywozu odpadów przez firmę ZGO-NOVA. 

W przypadku odbioru pojemnika przez przedstawiciela/osobę upoważnioną to ona odpowiada za dostarczenie pojemnika pod adres 

wskazany powyżej. 

Bez zgody firmy ZGO-NOVA Sp. z o.o. pojemnik nie może być oddany do użytkowania innej osobie. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w 

przypadku zaprzestania wytwarzania popiołów i żużli z palenisk domowych, zobowiązany jest do niezwłocznego - w terminie do 14 dni, 

zwrotu pojemnika do siedziby firmy ZGO-NOVA Sp. z o.o. 

Użytkownik zobowiązuje się do wystawiania pojemnika w miejscu dostępnym dla firmy wywozowej w terminie odbioru odpadów 

(określonym w harmonogramie wywozu). 

W przypadku niezastosowania się do w. wym. obowiązku – odpady mogą zostać nie odebrane przez firmę wywozową.  

W przypadku kradzieży, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojemnika z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie z powodu niewłaściwej 

eksploatacji, wrzucenia gorącego popiołu) – użytkownik/właściciel nieruchomości pokrywa koszty ewentualnej naprawy lub zakupu 

nowego pojemnika. Koszt zakupu nowego pojemnika to 150zł brutto.  

W przypadku, gdy pojemnik przekazywany jest dla kilku właścicieli/użytkowników  nieruchomości (np. 1 pojemnik dla kilku lokali 

mieszkalnych). Wszyscy korzystający pojemnika – ponoszą solidarną odpowiedzialność w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub całkowitego 

zniszczenia pojemnika z winy użytkownika oraz solidarnie pokrywają koszty ewentualnej naprawy lub zakupu nowego urządzenia.  

Dopuszcza się sporządzenie 1 zbiorczego protokołu w przypadku przekazania pojemników jednemu właścicielowi nieruchomości 

wielorodzinnej. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

         Przekazał:                                                                                           Przyjął:  

 

………..………………..……….…………………          ………..………………..……….………………… 
          (podpis pracownika firmy ZGO-NOVA)                                                              (podpis właściciela nieruchomości lub jego przedstawiciela) 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZGO-NOVA Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza  1A, e-mail 

biuro@zgo-nova.pl 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod e-mail: rodo@jarjarocin.pl 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin, podmiotom przetwarzającym dane, z 

którymi współpracuje spółka ZGO-Nova oraz innym podmiotom takim jak organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 

administracji skarbowej i innym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady 

postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu a także przenoszenia danych. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 

03 00. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane. 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane. 
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