ZGŁOSZENIE
Do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków
zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.)
Imię i Nazwisko
właściciela nieruchomości */
wieczysty użytkownik*/
Inna forma użytkowania*
Adres nieruchomości
(Działka nr ew. / obręb)
Ilość osób zamieszkałych posesję
DANE TECHNICZNE :
/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/
Pojemność ( m3)
 Zbiornika
bezodpływowego
Technologia wykonania zbiornika
(kręgi betonowe, metalowy,
poliestrowy, zalewane betonem etc.)
Podać częstotliwość opróżniania
zbiornika
(m3 / tydzień, miesiąc lub rok)
Pojemność ( m3)
 Przydomowej
oczyszczalni ścieków
Typ przydomowej oczyszczalni ścieków
Podać ilość wywożonego osadu
Czy jest podpisana umowa z firmą na
opróżnianie zbiornika?
Data zawarcia umowy



TAK



NIE

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę
wywozu nieczystości
Data ostatniego wywozu nieczystości
*Niepotrzebne skreślić

Potwierdzam zgodność powyższych danych
……………………………………………..
Podpis właściciela
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Klauzula informacyjna
w wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec klientów/interesantów Urzędu Gminy Kłoczew
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 osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Kłoczew, z adresem i siedzibą Urząd
Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@contract-group.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
2) realizacji umów,
3) w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody czyli, na podstawie:
a) wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) w związku z wykonywaniem zapisów zawartych w umowach (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
c) w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub
sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające
dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku
w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania
opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania zgody, z tym jednak
zastrzeżeniem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art.
17 ust. 3 RODO),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
8. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
………………………………………………
data i czytelny podpis
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