
 

ZLECENIE z dn. ______ 

 

Udzielane firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska (NIP  

NIP 532 120 34 65 ) z siedzibą w Woli Duckiej 70A, 05-408 Glinianka, nr BDO 000002263, zwanej 

dalej Zleceniobiorcą 

 

przez 

_______________ 

_______________________________nr NIP_______________________________________ 

 

zwanym / zwaną dalej Zleceniodawcą. 

 

§ 1 

Z uwagi na fakt, iż Zleceniobiorca stale odbiera od Zleceniodawcy odpady, Zleceniobiorca zobowiązuje 

się dokonywać w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy operacji w systemie bazy danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) (www.bdo.mos.gov.pl) koniecznych do odbioru 

odpadów odbieranych przez Zleceniobiorcę tj. wystawienia Karty Przekazania Odpadów. 

§ 2 

Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy w systemie BDO uprawnienia (poprzez wyznaczenie jako 

użytkownika podrzędnego) pracownika Zleceniobiorcy:  

Imię i nazwisko: Robert Zagórski, adres e-mail: bdo@lekaro.pl 

do wystawiania Kart Przekazania Odpadów. 

Zleceniodawca oświadcza, iż jest wpisany do BDO pod numerem______ 

Osobą kontaktową ze strony Zleceniodawcy ds. BDO jest  

p. _______________, adres e-mail: ___________, tel. ______________, adres korespondencyjny: 

_____ 

§ 3 

W przypadku konieczności odbioru odpadu ze wskazanej przez Zleceniodawcę lokalizacji, 

Zleceniodawca zgłosi ten fakt, na dotychczasowych warunkach tj.  telefonicznie (na nr tel. 22 185 52 

51 lub mailowo na adres: lekaro@lekaro.pl podając rodzaj (kod) odpadu oraz adres skąd mają być 

odebrane odpady.  Przy czym Zleceniodawca uprzednio zgłosi w systemie BDO lokalizację z której ma 

być odebrany odpad. 

§ 4 

W sytuacji o której mowa w § 3 Zleceniobiorca wygeneruje w systemie BDO Kartę Przekazania Odpadu 

a następnie odbierze odpad. 

§ 5 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ew. skutki dla Zleceniodawcy w związku z 

posługiwaniem się przez niego systemem BDO Zleceniodawcy przy realizacji niniejszej umowy. 

Zleceniobiorca nie przejmuje obowiązków dalszej ewidencji wystawionych w imieniu Zleceniobiorcy 

Kart Przekazania Odpadów, w tym prowadzenia Kart Ewidencji Odpadów, czy wypełniania 

obowiązków sprawozdawczych. Zleceniodawca prowadzi Karty Ewidencji Odpadów.  

§ 6 

Strony ustalają, że wynagrodzenie za świadczenie Zleceniobiorcy określone w niniejszej umowie 

wynosi: 10,00 zł netto + VAT za 1 wystawioną kartę przekazania odpadów.  

Zapłata wynagrodzenia odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT, w ciągu 21 dni od jej 

otrzymania.  

§ 7 

Niniejsze zlecenie jest udzielane bezterminowo. Istnieje możliwość rozwiązania niniejszej umowy z 

zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

Zakończenie odbioru odpadów od Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę oraz usunięcie przez 

Zleceniodawcę pracownika Zleceniobiorcy figurującego w BDO jako użytkownik podrzędny będzie 

skutkowało rozwiązaniem niniejszej umowy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, przy 

czym Zleceniobiorca jest zobowiązany do wypłaty należnego wynagrodzenia Zleceniodawcy za 

czynności wykonane do momentu rozwiązania umowy. 
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§ 8 

1.    Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych 

udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub 

przedstawicieli oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zlecenia.  

2.    Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 o przekazaniu ich danych 

drugiej stronie w związku z realizacją Zlecenia, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych 

w niniejszej klauzuli informacyjnej. 

3.    Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

4.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 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 9 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), 

przekazanych Zleceniobiorcy  na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest PPHU Lekaro Jolanta 

Zagórska Wola Ducka 70 A, 05-408 Glinianka. 

5.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 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 9 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), 

przekazanych Zleceniodawcy na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zleceniodawca. Zebrane 

dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszego Zlecenia, 

jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.  

6.    Podstawą prawną przetwarzania przez każda ze stron danych osobowych drugiej Strony w celach 

wskazanych powyżej jest: 

a)    podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

b)    wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z 

przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, 

c)    prawnie uzasadniony interes każdej ze Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją 

postanowień zlecenia, jego obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niego 

wynikających.  

7.    Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie każdej ze stron w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na 

potrzeby realizacji Zlecenia, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy 

czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy odpowiednio ze Zleceniodawcą lub 

Zleceniobiorcą i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom 

uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.  

8.    Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Zlecenia, a po jego zakończeniu przez czas związany 

z wygaśnięciem roszczeń związanych ze Zleceniem oraz przez czas określony przepisami podatkowymi 

i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. 

9.     Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, kiedy strona umowy 

zlecenia przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 7 lit. c niniejszego 

paragrafu.  

10.     Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

11.     Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zleceniu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z 

14.12.2012 r.  o odpadach, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

 

 

ZLEENIODAWCA                             ZLECENIOBIORCA 


