Urząd Gminy Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58
Tel. (32) 6424-501, fax: (32) 6424-801
E-mail: sekretariat@gminaboleslaw.pl
www. gminaboleslaw.pl

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych.
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Bolesław o wypełnienie
druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) i dostarczenie do Urzędu
Gminy Bolesław w terminie do 20.02.2019r.

……………..…………….., dnia ………………..

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
(SZAMB)
(dotyczy wyłącznie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
i niewyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków)
DANE WŁAŚCICIELA
/UŻYTKOWNIKA NIERUCHOMOŚCI
ADRES NIERUCHOMOŚCI
ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA
NIERUCHOMOŚCI
NUMER TELEFONU SKŁADAJĄCEGO
ZGŁOSZENIE
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
POJEMNOŚĆ [m3]
CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
(np. raz w tygodniu / miesiącu / roku)

W tygodniu

W miesiącu

W roku

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych, zamieszczonej na drugiej stronie niniejszego zgłoszenia.

………......…………………….………….……..
Podpis właściciela (użytkownika) nieruchomości

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań własnych lub
zleconych Gminie Bolesław wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesław, ul. Główna 58,
32-329 Bolesław, tel.: (32) 6424501.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych (IOD).
Sposoby kontaktu z IOD:
 adres korespondencyjny: Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
 adres e-mail: iod@gminaboleslaw.pl
 tel.: (32) 6424501
3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich,
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani
zadaniem, przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani  narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. 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;
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
8. Pana/Pani dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia do
ewidencji zbiornika bezodpływowego.

