Filipów, ……...……... 2020 r.

Urząd Gminy Filipów
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów

ZGŁOSZENIE
DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.2010 t.j. )

Proszę o wypełnienie i odesłanie do UG w Filipowie.
Właściciel nieruchomości /użytkownik/
Inna forma użytkowania*
Adres nieruchomości lub w przypadku braku nadanego numeru nr
ewidencyjny działki i miejscowość
Numer telefonu
Liczba osób zamieszkujących posesję
BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO (PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT):
SIECI KANALIZACYJNEJ
□
ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA)
□
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
□
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI*
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)
Pojemność zbiornika (szamba) lub przyd. oczyszczalni ścieków w (m3)
Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków (m3)
Technologia wykonania
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane betonem etc. - typ
przydomowej oczyszczalni)
Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie zbiornika
bezodpływowego lub na wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni
ścieków? *
Data zawarcia umowy

TAK

NIE

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni
(np. w tygodniu/miesiącu/roku)
Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych
(m3 /na tydzień, miesiąc lub rok).
W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego osadu
(m3 / na tydzień, miesiąc lub rok).
Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych lub osadu z oczyszczalni

* - właściwe

podkreślić lub zakreślić

Potwierdzam zgodność powyższych danych:……………………………………………………………………………………….
czytelny podpis
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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. Urz. UE, L Nr 119, 4 maja 2016), w celu prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

…………………………………………………
czytelny podpis

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych
- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424
Filipów. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod
numerem 87 569 60 81
- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Gminy Filipów danych osobowych może się
Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na
adres: iodo@filipow.pl
- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa.
Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez
Urząd Gminy Filipów.
- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy
podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania
publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem
możliwości realizacji tych zadań.
- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w
dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących
bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/
organizacyjnego.
- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z
którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach
archiwalnych.
- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani
prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma
Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych
osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

