DEKLARACJA
przystąpienia do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Gręboszów
1. Wnioskodawca :
Imię i nazwisko: ………………….................................. PESEL………………………………
Adres zamieszkania: ...………..…...……………………………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………email:………..…………………………………
2. Adres nieruchomości i nr ewidencyjny działki gruntowej, na terenie której będzie
zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków:
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
3. Właściciel/Właściciele ww. działki oraz numer księgi wieczystej (należy podać imię,
nazwisko, adres zamieszkania):
…………………………………………………………………………………………….….....
……………………………………………………………………………………………….….
Nr KW ……………………….…...............
4. Ilość osób, które będą korzystały z przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków:
…………………………………………………………………………………………………..
5. W przypadku budynku nie oddanego do użytkowania proszę podać planowany termin
oddania budynku do użytkowania:
…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
•

•

•

•
•

•
•

Zostałem/am poinformowany/a, że budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków we
wnioskowanej przeze mnie lokalizacji będzie wykonana tylko w przypadku pozyskania przez
Gminę Gręboszów środków finansowych na ten cel.
Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku pozyskania przez Gminę Gręboszów środków
finansowych na budowę oczyszczalni będę zobowiązany/na do współfinansowania inwestycji
w wysokości ok. 20%.
Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku nie pozyskania przez Gminę Gręboszów
środków finansowych na realizację projektu Gmina Gręboszów ma prawo zaniechania jego
realizacji.
Wyrażam zgodę na wykonanie niezbędnych do posadowienia przydomowej oczyszczalni
ścieków badań geotechnicznych gruntu oraz na zainstalowanie przedmiotowej oczyszczalni.
Zostałem/zostałam powiadomiony/a o obowiązkach wynikających z posiadania przydomowej
oczyszczalni ścieków, w tym o obowiązku utrzymania obiektu w ruchu oraz o konieczności
ponoszenia kosztów eksploatacyjnych (koszt energii elektrycznej, koszt usuwania osadów itp.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów uczestnictwa
w Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gręboszów.
Oświadczam, że użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podpis Wnioskodawcy
……………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy,
że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje
Wójt Gminy Gręboszów; siedziba: 33-260 Gręboszów 144,
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną:
gmina@greboszow.pl lub pod numerem telefonu: 14 641 60 02,
3) wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem
obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa
i w celu realizacji zadań w nich określonych, a w pozostałych przypadkach dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
4) w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być
przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej,
podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy
publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości
tych organów,
5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego
zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach
dotyczących archiwizacji dokumentów,
6) posiadają Państwa prawo do:
− dostępu do swoich danych osobowych,
− w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - prawo do ich sprostowania
− w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
− usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy osoba,
której dane są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych
osobowych, wycofała swą zgodę na ich przetwarzanie w przypadku gdy zgoda jest
podstawą do przetwarzania tych danych i nie ma innego powodu dla których te dane są
przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia
zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami
wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności,
− żądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych w przypadkach gdy
kwestionowana jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość
danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
− przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany,
− sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane są przetwarzane
w interesie publicznym lub w związku z uzasadnionym interesem administratora danych,
chyba że administrator wykaże podstawa do przetwarzania danych jest nadrzędna w
stosunku do interesów tej osoby,
7) dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich
ochronę,
8) dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,
9) skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Administrator Danych Osobowych

