
                     Certyfikat zgodności PCBC Nr Q/22/18/BS -ZNAK JAKOŚCI Q 
Wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego pn. BIOTOP  

na podstawie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 77/04 z 2 kwietnia 2004 roku 

 

Kontakt: adres siedziby Spółki: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, tel.: sekretariat 59/841-83-01, e-mail:sekretariat@wodociagi.slupsk.pl 

Odbiór kompostu: ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk – oczyszczalnia ścieków w Słupsku  

Tel. do kontaktu: WS. KOMPOSTU: tel. 603 951 066, WS. ZAWARCIA UMOWY: tel.: 59/841 83 18 

Informacje dodatkowe: www.wodociagi.slupsk.pl, www.kompostownia.slupsk.pl 

ZAMÓWIENIE NA ZAKUP KOMPOSTU – NAWOZU ORGANICZNEGO BIOTOP 
powyżej 100 ton w ramach umowy 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO (dane do umowy) 

 

Osoba fizyczna:  Osoba prawna:  

Imię i nazwisko:  Nazwa firmy:  

PESEL:  NIP:  

Adres zameldowania:  
 

 

Siedziba firmy:  

Dane do 
korespondencji 
(wysyłania faktur): 

 Dane do 
korespondencji 
(wysyłania faktur): 

 

Dane do kontaktu:  Dane do kontaktu:  

Nr telefonu:  Nr telefonu:  

Adres e-mail:  Adres e-mail:  
 

2. SPRZEDAŻ (od 100 ton do 500 ton)  -  42 zł netto/tonę + 8%VAT  

 

Niniejszym zamawiam …………………………………… ton kompostu na………………………………..(na np. 1rok/3lata/5lat) 

(1m 3 kompostu to około 0,4 tony) 

 

Umowa na okres …………………………………………..…………………… (np. 1 roku, 3 lat) 

 

3. SPRZEDAŻ (pow. 500 ton) - 35zł netto/tonę + 8%VAT  

 

Niniejszym zamawiam około ………………………………...ton kompostu na………………………….(na np. 1rok/3lata) 

(1m 3 kompostu to około 0,4 tony) 

 

Umowa na okres ………………………………………………………….…… (np. 1 roku, 5 lat, nieoznaczony) 

 

4. PŁATNOŚĆ      

 

Przelew [zł]  

 

 

 

http://www.wodociagi.slupsk.pl/
http://www.kompostownia.slupsk.pl/
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5. ODBIÓR KOMPOSTU – we własnym zakresie 

 

 

………………………………………………………………………………… 
       Imię i nazwisko osoby/nazwa firmy upoważnionej do odbioru kompostu  

  

6. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z instrukcją stosowania i przechowywania nawozu organicznego BIOTOP i 
zastosuję go na własne potrzeby/potrzeby firmy zgodnie z wytycznymi zapisanymi w tej instrukcji oraz zgodnie 
z dobrą praktyką rolniczą. 

2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że: 

• Administratorem przekazanych danych osobowych jest „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy  

ul. Elizy Orzeszkowej 1.  

• Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Piotr Piątak, e-mail: iod@wodociagi.slupsk.pl. 

• Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji związanej z zawarciem  

i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy oraz osób 

reprezentujących stronę umowy lub jej pełnomocników jest art. 6 ust. 1 lit b 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 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO.   

• Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników oraz zidentyfikowanych w trakcie realizacji umowy osób 

fizycznych a także dokonywaną w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.  

• Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania następującym odbiorcom uprawnionym z mocy przepisów 

prawa lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, obowiązku ich archiwizowania oraz 

dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

• Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

• Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.  

• Podane dane osób zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.   
 

 

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

       data i czytelny podpis Zamawiającego – osoby fizycznej/osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu  

 

ADNOTACJE Spółki „Wodociągi Słupsk”: 

● zgoda/brak zgody na sprzedaż ………………ton kompostu  

zgodnie z decyzją OS ujętą w wątku nr ……………………………….…….z dnia…………………………………. 

● skan podpisanej obustronnie umowy przekazano do POŚ mailem w dniu……………………………………………….   

http://www.wodociagi.slupsk.pl/
http://www.kompostownia.slupsk.pl/

