ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Podstawa prawna

art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

INFORMACJE OGÓLNE
Data zgłoszenia
Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości (*wypełnia osoba fizyczna; **wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)
Nazwisko*/ Nazwa pełna**

Pieczęć nagłówkowa **

Imię* / Nazwa skrócona**
PESEL*

NIP**

KRS**

REGON**

Nr telefonu/*/**

Adres e-mail/*/**

Adres nieruchomości na której powstają nieczystości ciekłe
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr działki

Nr lokalu
Kod pocztowy

Poczta

DANE TECHNICZNE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Na potrzeby własne gospodarstwa domowego

Przeznaczenie
przydomowej oczyszczalni
ścieków

Inne

Liczba osób zamieszkująca
nieruchomość
Wielkość emisji [m3/dobę]
Metoda ograniczania ilości
cieków

Oczyszczanie mechaniczne
Oczyszczanie biologiczne
Oczyszczanie fizyko-chemiczne
Uzdatnianie ścieków oczyszczonych
Inna – jaka …………………………….

Umowa na opróżnianie
osadnika z osadu
ściekowego z podmiotem
posiadającym zezwolenie
na odbiór i transport
nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Gorzów
Śląski

Nie zawarto umowy
Zawarto umowę
Data zawarcia umowy

Nazwa i adres podmiotu z którym
zawarto umowę

Częstotliwość opróżniania
osadnika (ilość na rok)

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE
Imię

Nazwisko

Podpis składającego

Data wypełniania

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gorzowa Śląskiego, ul. Wojska Polskiego
15, 46-310 Gorzów Śląski, tel. 034 3505710, e-mail: um@gorzowslaski.pl
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail:
it@gorzowslaski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO przetwarzanie z tytułu realizacji obowiązku prawnego administratora w związku z ustawą z dnia 13
września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii;
prawo do sprostowania danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku,
gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa.
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie (e-mail, nr telefonu)

.........................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z przekazanymi przez administratora i zawartymi w powyższej
klauzuli informacjami o przetwarzaniu danych osobowych

.........................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

