Miejscowość, dnia …………………………………..
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA)
LUB SYSTEMU INDYWIDUALNEGO (PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)
DO EWIDENCJI GMINNEJ

W związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019r. poz. 2010 t.j.) zgłaszam eksploatację:
□ zbiornika bezodpływowego

□ przydomowej oczyszczalni ścieków

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WŁAŚCICIELA/
UŻYTKOWNIKA NIERUCHOMOŚCI
ADRES NIERUCHOMOŚCI

NUMER DZIAŁKI

LICZBA OSOB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/ OCZYSZCZALNI*
□ zbiornik bezodpływowy (szambo)

□ przydomowa oczyszczalnia ścieków

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA*
DATA ZAWARCIA UMOWY

pojemność
(m3)
technologia
wykonania
zbiornika*

zalewany betonem, poliestrowy, metalowy, z kręgów
betonowych, inny (podać jaki):

pojemność
(m3)
przepustowość
(m3/dobę)
typ
przydomowej
oczyszczalni
rok budowy
TAK /NIE

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ
WYWOZU NIECZYSTOŚCI
PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKA w m3/tydzień, miesiąc lub rok
W przypadku oczyszczalni podać ilość
wywożonego osadu.
DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI
* właściwe zaznaczyć

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 t.j.) ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków.

………………………………………………………
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo (adres: Urząd Gminy Czernikowo, ul.
Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo)
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Czernikowo możliwy jest poprzez e-mail:
info@czernikowo.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 13 września 1966 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 t.j.) w związku prowadzoną w urzędzie ewidencją
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Odbiorca Pani/Pana dany będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

