Praszka, dnia………..……...……

Burmistrz Praszki
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (szamb)

ADRES NIERUCHOMOŚCI

DANE WŁASĆICIELA/UŻYTKOWNIKA
NIERUCHOMOŚCI
(Imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)

DZIAŁKA NR EW./OBRĘB
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
POSESJĘ
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

……………. m3
betonowy, murowany/wylewany*

TECHNOLOGIA WYKONANIA
ZBIORNIKA
*- zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X

betonowy prefabrykowany*
betonowy z kręgów*
tworzywo sztuczne*

CZY JEST PODPISANA UMOWA
Z PODMIOTEM ODBIERAJĄCYM ŚCIEKI
ZE ZBIORNIKA
*- zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X

TAK*
NIE*

NAZWA I ADRES PODMIOTU
ODBIERAJĄCEGO ŚCIEKI

Potwierdzam zgodność powyższych danych
……………………………………………
Podpis właściciela

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących
o dzierżawę / najem nieruchomości komunalnych i socjalnych
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, dalej: RODO)
informujemy:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Praszka z siedzibą 46-320 Praszka Plac
Grunwaldzki 13 tel. 34/3591009 e-mail umig@praszka.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
- iod@praszka.pl, tel. (34)3592482.
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
c) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez
administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust.
1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) i ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1182).
d) odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną
powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące
usługi w zakresie oprogramowania.
e) Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja
Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
f) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt b) i c), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
g) W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce
zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację
zadań ustawowych.
j) w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania.

