…………………………., dnia ………………………
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
ADRES NIERUCHOMOŚCI

LICZBA OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ
DANE TECHNICZNE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
TYP PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI
(np. z drenażem rozsączającym,
z odprowadzeniem do wód itp.)
PRZEPUSTOWOŚĆ
OCZYSZCZALNI (m3/dobę)
ROK URUCHOMIENIA
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
OSADU ŚCIEKOWEGO
CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA
OCZYSZCZALNI Z OSADU
ŚCIEKOWEGO (m3/ tydzień,
miesiąc lub rok)
DATA OSTATNIEGO USUNIĘCIA
OSADU ŚCIEKOWEGO
Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Krapkowice, którą reprezentuje Burmistrz Krapkowic, z
siedzibą w Krapkowicach (47-303), przy ul. 3 Maja 17.
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Agnieszkę Kaczmarczyk, z którą można się
skontaktować poprzez email: iod@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Gminy – w celu prowadzenia ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019
poz. 2010 ze zm. )
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub poprawienia.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

……………………………………………
Podpis właściciela

