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 2018 r., poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego
zgłoszenia i dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną do Urzędu Gminy Siennica Różana
lub sołtysowi wsi.

……………………………………., dn. ……………………………..

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI /
UŻYTKOWNIK/
INNA FORMA UŻYTKOWANIA*
ADRES NIERUCHOMOŚCI /
NUMER DZIAŁKI
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
POSESJĘ
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW *
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)
POJEMNOŚĆ (m3)
Technologia wykonania zbiornika (kręgi
betonowe, metalowy, poliestrowy,
zalewane betonem, itp.) lub typ
przydomowej oczyszczalni ścieków
(biologiczne, drenażowe, tunelowe, itp.).

* - niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia zgodnie
z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni
ścieków, wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (dalej RODO).
……………………………………………………..
(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana, tel: 82-575-92-81
2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem ochrony danych jest: Paweł Dołhan email: informatyk@siennicarozana.lh.pl adres do korespondencji: Urząd Gminy Siennica Różana 265A, 22304 Siennica Różana.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, wymaganej przepisami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Podanie przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f. prawo do przenoszenia danych.
9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………………..
(data, podpis)

