
WNIOSEK O ODBIÓR ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

w roku 2022

1
Imię i nazwisko

Właściciela
nieruchomości:

2
Adres do

korespondencji:

3 Telefon:

4
Miejsce

zdeponowania
odpadu:

5
Szacunkowa ilość
odpadów w m2:

6

Rodzaj płyt
eternitowych:

* (właściwe zakreślić)
Płaskie  /  faliste*

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu

przeprowadzenia odbioru, usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest oraz

rozliczenia wniosku o dofinansowanie ww. zadania, na podstawie ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych.

…………………………………………………

(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1) Akt własności nieruchomości np. akt notarialny - kserokopia



KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 informuję, że: 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Krasnosielc  z  siedzibą  w  Krasnosielcu
przy ul. Rynek 40, e-mail: ugkrasnosielc@post.pl

Administrator    wyznaczył    Inspektora   ochrony   danych,   z    którym    może    się    Pani / Pan skontaktować
pod nr telefonu (029) 714-00-51 lub emailem: p.beczak@ugkrasnosielc.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu  przeprowadzenia odbioru,  usunięcia i  unieszkodliwienia
odpadów zawierających azbest oraz rozliczenia wniosku o dofinansowanie ww. zadania, na podstawie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Odbiorcami  Pana/Pani  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji celu, zgodnie z zasadami
przechowywania akt i klasyfikacji dokumentów archiwalnych.

Pani/Pana  dane  osobowe nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji  lub  profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w szkolenia. 

Przysługuje  Pani/Panu prawo do  cofnięcia  tej  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu   na  zgodność  z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje  Pani/Panu również  prawo  do  złożenia  skargi  w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wójt Gminy 
                                                                                                                                      /-/
                                                                                                                        Paweł Ruszczyński


