
Umowa bezpłatnego użyczenia opakowań zwrotnych na czas nieoznaczony (pn. „Inwentaryzacja 

opakowań zwrotnych”). 

 

 

Dostawca:  Iwoniczanka Sp. z o.o. 
ul. Kaczeńcowa 3A 
35-604 Rzeszów 
Tel. 577 860 200 
 

Inwentaryzacja opakowań zwrotnych 
do wody, napojów i soków będących w posiadaniu Odbiorcy 

Imię i nazwisko Odbiorcy …………………………………………………………………………………………… 

Ulica..................................................................................................................................  

Kod pocztowy……………………………………………………………………………………………………………  

Miejscowość .....................................................................................................................  

Nr telefonu……………………………………………………………  

Opakowania zwrotne na stanie u Odbiorcy Stan na dzień ........................................  

Kod 
opakowania 

Nazwa 
Ilość 

pojemników 

TI24 
Pojemnik Iwoniczanka PI24 
wraz z butelkami BI24 

 

TF24 
Pojemnik Fantic PF24 
wraz z butelkami BF24 

 

 

Firma Iwoniczanka Sp. z o.o użycza bezpłatnie Odbiorcy opakowania zwrotne na czas nieoznaczony do zakupu wody 
butelkowej, napojów i soków.  

Opakowania nie mogą być wykorzystywane do indywidualnych potrzeb Odbiorcy.  
Odbiorca zobowiązuje się nie napełniać butelek żadnymi płynami. 

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia opakowań kierowca uprawniony jest do pobrania kaucji w wysokości 0,60 zł brutto 
za 1 szt. butelki oraz 15 zł brutto za 1 transporter.   

Dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie nie będą udostępniane osobom trzecim, służą jedynie celom ewidencyjnym 
firmy. 
W celu realizacji obowiązku wynikającego z unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które 
obowiązuje od 25.05.2018 r., na odwrocie zamieszczono szczegółowe informacje na ten temat. 

 ...................................................................   ...................................................................  
 (Nr Kierowcy i czytelny podpis) (Czytelny podpis Odbiorcy) 
 
 
 
 
  



Zgodnie z art.13 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 (RODO) informuję Panią/ 
Pana, iż: 
 
1.Administartorem Pani/Pana danych osobowych jest Iwoniczanka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-604, 
przy ul. Kaczeńcowej 3A, oraz FPH Połoniny Sp. z o.o., ul. Kaczeńcowa 3A, 35-604 Rzeszów, występujący jako 
współadministratorzy (adres poczty elektronicznej biuro@iwoniczanka.pl), 
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania usług dostawy wody lub napojów 
na podstawie art.6 ust 1 lit. B RODO 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla wykonania dostawy wody i napojów, a brak 
udostępniania przedmiotowych danych stanowić będzie przeszkodę dla realizacji dostaw 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to 
niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu współpracy, 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, 
6.Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych); 
7. Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, a jednocześnie jest wymogiem koniecznym do 
realizacji usługi dostaw. 

 

 

mailto:biuro@iwoniczanka.pl

