Odcinek dla posiadacza rachunku

………………………………….zł

……………………………………………………………

słownie:

Wpłacający:

Odcinek przyjmującego wpłatę

Odcinek dla posiadacza rachunku

………………………………….zł
słownie:

……………………………….

Wpłacający:

Adres: ul. ……………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………….

………………………………….zł
……………………………………………………………

słownie:

Wpłacający:

Adres: ul. ……………………………………………..

……………………………….

Adres: ul. ……………………………………………..

0

0

0

Na rachunek:

Na rachunek:

Na rachunek:

STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH

STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH

STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH

ul. Słowackiego 5a

ul. Słowackiego 5a

ul. Słowackiego 5a

19-110 Mońki

19-110 Mońki

19-110 Mońki

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Mońkach

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Mońkach

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Mońkach

Nr R-ku: 45 8085 0005 0005 0210 2000 0010

Nr R-ku: 45 8085 0005 0005 0210 2000 0010

Nr R-ku: 45 8085 0005 0005 0210 2000 0010

za sprzedaż zrąbków opałowych ilość …..

za sprzedaż zrąbków opałowych ilość …..

za sprzedaż zrąbków opałowych ilość …..

P obrano opłatę:

Stempel:

Podpis przy j m uj ącego

P obrano opłatę:

Stempel:

……..…….….

P obrano opłatę:

Stempel:

……..…….….
Podpis przy j m uj ącego

………………..zł

………..…….….
Podpis przy j m uj ącego

………………..zł

Mońki dn.

………………..zł

………………………….

Informacja o sprzedaży zrąbków opałowych z wycinki krzewów
imię i nazwisko kupującego: ………………………………………………………………………………………………..
adres kupującego:
……………………………………………………………………………………………………….
IIość sprzedanych zrąbków :…………………..m³
cena za 1 m3

10,00 zł

Należność do zapłaty :

………………zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
/podpis potwierdzającego sprzedaż/
……………………………………………..

………………………………………………………………..

data sprzedaży/ zapłaty

/podpis potwierdzającego zapłatę/
Mońki, dn. …………………………

1. Przyjmuję do wiadomości Informacje o przetwarzaniu danych klienta
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania:
Imię, nazwisko

…………………………………………………………………………………………..

zam.

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

Gmina

………………………………………………………………………………………...

przez Starostwo Powiatowe w Mońkach : REGON 050666651 w celu: kupna zrąków opałowych powstałych z
wycinki krzaków do czasu załatwienia przedmiotowej sprawy i obowiązku archiwizacyjnego.
Mońki dn.

…………………………

……………………………………………………………
data i podpis klienta

Klauzula informacyjna. Kupno zrąków opałowych powstałych z wycinki krzaków
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 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 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:
1.
2.
3.
4.

5.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Moniecki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: rodo@monki.pl lub
pisemnie na adres Administratora danych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody w
celu: kupna zrąków opałowych powstałych z wycinki krzaków.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich
pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury oraz podmioty, które będą
przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15
RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:
• sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
• usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
• przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi kupno zrąków opałowych.
6.

