Urząd Gminy w Płośnicy
ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI *
UŻYTKOWNIK*
INNA FORMA UŻYTKOWANIA*
ADRES NIERUCHOMOŚCI
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ
RODZAJ URZĄDZENIA*

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY
OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI*

POJEMNOŚĆ (M3)

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA

KRĘGI BETONOWE
METALOWY
POLIESTROWY
ZALEWANE BETONEM
INNY …………………………………..

TYP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA
OPRÓŻNIANIE
ZBIORNIKA? *
DATA ZAWARCIA UMOWY

TAK

NIE

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ
WYWOZU
NIECZYSTOŚCI.
PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKA (M3 / TYDZIEŃ, MIESIĄC LUB ROK). W
PRZYPADKU OCZYSZCZALNI PODAĆ ILOŚĆ
WYWOŻONEGO OSADU.
Data ostatniego wywozu nieczystości.
* - właściwe zaznaczyć
W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest zobowiązany złożyć nowe oświadczenie
w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.
Data i Czytelny Podpis właściciela

Zapoznałam/łem się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych na odwrotnej
stronie zgłoszenia

Data i Czytelny Podpis właściciela

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 – dalej rozporządzenie
2016/679, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płośnica z siedzibą w Urzędzie
Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206
Płośnica. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo na adres
urzad@plosnica.pl lub pisemnie na adres
administratora
w sprawach związanych z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem przysługujących Pani/Panu
praw na mocy rozporządzenia 2016/679.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Przetwarzanie danych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia 2016/679 oraz
Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Dane osobowe wskazane w pkt. 3 niniejszej informacji są pozyskiwane, bądź będą pozyskiwane w
oparciu o przepisy prawa, ze źródeł własnych, a także od innych osób oraz organów publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
1) stronom, uczestnikom danego postępowania administracyjnego organom administracji
publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania.
7. Pozyskane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane oraz w celach archiwalnych przez prawnie ustalony okres archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do podania swoich danych, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność
załatwienia sprawy z wniosku.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu.

