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Z G Ł O S Z E N I E

ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

NAZWISKO I IMIĘ WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI
ADRES NIERUCHOMOŚCI

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ
BUDYNEK PODŁĄCZONY DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ * TAK NIE

DANE TECHNICZNE:

1.Zbiornika bezodpływowego(szambo)                                □
lub

2.Przydomowej oczyszczalni ścieków *                  □

POJEMNOŚĆ (m³)
TECHNOLOGIA WYKONANIA 
ZBIORNIKA(kręgi betonowe, 
metalowy, poliestrowy, zalewane 
betonem etc.) lub typ przydomowej 
oczyszczalni( np. z drenażem 
rozsączającym itp.).
W przypadku przydomowej 
oczyszczalni ścieków proszę 
załączyć certyfikat.

*- właściwe zaznaczyć

                             Potwierdzam zgodność powyższych danych:

……………………………………………………………

                      Czytelny podpis właściciela



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. z 2016 r.,  L  119,  poz.  1) informujemy,  że:  Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miedzna, ul. 11 listopada  5, 07-106 Miedzna, tel./fax (25) 691 83 27,
691  83  28. Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  który  jest  dostępny  pod  adresem  e-mail:
iod.rodo@epoczta.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia  ewidencji  zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego
Administratora  Danych,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  
w gminach. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji  zadań o których mowa
powyżej  jest  obowiązkowe  (wymagane  na  podstawie  wyżej  wymienionych  przepisów  prawa.  Administrator
Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie tj. imię, nazwisko, adres
nieruchomości,  niezbędnym  do  osiągnięcia  celu,  o  którym  mowa  powyżej.  W  szczególnych  sytuacjach
Administrator  może  przekazać/powierzyć  Państwa  dane  innym  instytucjom/podmiotom.  Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte 
z  podmiotami  świadczących  usługi  na  rzecz  Administratora.  Odbiorcą  danych  osobowych  będą  uprawnione
podmioty  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  podmioty  świadczące  usługi  Administratorowi  na  podstawie
odrębnych  umów.  Dane  osobowe  przetwarzane  przez  Administratora  przechowywane  będą  przez  okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie
organizacji  i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  danych
osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania.  Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych. Przetwarzanie  danych  osobowych  nie  podlega  zautomatyzowanemu
podejmowaniu  decyzji  oraz  profilowaniu. Dane osobowe nie  będą przekazywane do  państwa trzeciego oraz
organizacji międzynarodowej.
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