(miejscowość)…………………………, dnia……………….

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WŁAŚCICIEL NIERUCHMOŚCI /
UŻYTKOWNIK / INNA FORMA
UŻYTKOWNIKA*
ADRES NIERUCHOMOŚCI
LICZBA OSBÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
POSESJĘ
DANE TECHNICZNE ** :
 ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
 PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Pojemność zbiornika (m3)

Technologia wykonania zbiornika z: (np.
betonowy, metalowy, poliestrowy)
Czy jest podpisana umowa z firmą na
opróżnianie zbiornika?**

 Tak

Data zawarcia umowy

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę
wywozu nieczystości płynnych
Częstotliwość opróżniania zbiornika (m3 /
tydzień, miesiąc lub rok). W przypadku
oczyszczalni podać ilość wywożonego
osadu.
Data ostatniego wywozu nieczystości lub
osadu (dla oczyszczalni przydomowych)

*- niepotrzebne skreślić
**- proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X

 Nie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/679
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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119 ) RODO
informuję o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących
Panu/Pani prawach z tym związanych:
1)
Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne tel.+48(44)756-40-34, e-mail: poswietne@poswietne.pl
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl; lub pisemnie na adres Administratora.
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym w zakresie organizacji odbioru odpadów
komunalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji
praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439 ze zm.).
4)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celu wskazanego w pkt 3, a po tym czasie: nie krócej niż przez okres wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
5)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6)
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.

………….………………………………...
(podpis właściciela / użytkownika / inna forma
użytkownika)

