ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Właściciel nieruchomości /Użytkownik/
Inna forma użytkowania (właściwe podkreślić) ……………………………………………………
(imię i nazwisko)

Adres nieruchomości
Numer ewidencyjny działki
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI
Ścieki odprowadzane są do: (zaznaczyć właściwy kwadrat i uzupełnić brakujące dane)
1.

zbiornika bezodpływowego
(szambo)

2.

przydomowej oczyszczalni
ścieków

Pojemność (m³)
Technologia wykonania zbiornika bezodpływowego:
zalewane betonem
metalowy
poliestrowy
inne………………
kręgi betonowe
Pojemność (m³)
Przepustowość
(m³/dobę)

Typ oczyszczalni

Czy jest podpisana umowa z firmą na
opróżnianie zbiornika bezodpływowego
i transport nieczystości ciekłych do stacji
zlewnej?
Data zawarcia umowy
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

TAK

NIE

UWAGI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informujemy:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niedrzwica Duża z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska
30, kod pocztowy 24-220, adres e-mail: info@niedrzwicaduza.pl, telefon: (81) 517 40 44, reprezentowana przez Wójta
Gminy Niedrzwica Duża;

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IDO) w Urzędzie Gminy w Niedrzwicy Dużej możliwy jest adresem e-mail:
iod@niedrzwicaduza.pl, lub pisemnie na adres Administratora danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego
rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Niedrzwica Duża wynikających ze
szczegółowych przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach
ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych
upoważnień;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………………………..
( miejscowość i data)

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

…………………………………………
(podpis)
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