ośwrłoCzENIE

O SPOSOBIE GROMADZENIA

NlEczysroścrpŁyl\Ny

CH z

NlnRucrrołroścr

Właściciel:..,

Adres zamieszkania
Liczba osób zamieszkałych na posesji / korzystających ztxządzeń sanitamych
Ja niżej podpisany/a oświadczam,iż do gromadzenia niecrystości ciekĘch z mojego gospodarstwa domowego
posiadam':

a)
b)

pojemności
ścieków o wydajności

...,.,..,..,,...,m'

bezodpĘwowy (szczelny) zbiornik na ściekio
przydomową oczyszczalnię

c)

podłączenie do kanalizacji sanitarnej zbiorczej

d)

nie posiadam powyższych rltządzeń, posiadam

Dane techniczne zbiornika bezodpĘwowego

,.. ... ....,....m3/dobę

l oczyszczalni2

Technologia wykonania zbiornika:
(kęgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane betonem itp.)

Czy jest podpisana umowa zfirmą na opróżnienie

zbiornika?'

TAK

NIE

Nazwa i adres firmy świadczącej usfugę wywozu nieczystości

Częstotliwość oprózniania zbiornika (szamba): ....., ...m3 / (tydzień,miesiąc,kwartał,rok). ,.....
W przypadku oczyszczalń podać ilośćwywożonego osadu......
Podać datę ostatriego wywoan nieczystości
Potwierdzam zgodnośćpowyższych danych.

Data

W przvpadku zmiany dan}zch w oświadczeniu właścicieljest zobowiąany
14 dni od daty nastąpienia zrniany.

IZamaczyć właściwe
2

Niepotrzebne skreślić

Cz5Ąelny podpis właściciela

złołćnowe

oświadczenie w terminie

KLAUZULA lNFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. ].3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 201,6/679 z dnia 27

kwietnia 20L6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniern danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorent pana/i Danych

jest:

Zakład GosFodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach
z siedzibą: ul. Brzozowa 3 Ó6-330 Chorzele

Ochrony
dane

Administrator powołał lnspektora
Danych oraz udostępnia jego

kontaktowe:

pani/parra dane będą przetwarzane w
Podstawą do przetwarzania
danych osobowych jest:

Pani/Pana

lnforrnacja o przekazywaniu danych
innych

podmiotów:

okres przechowywania

Ma pani/pan prawo

dane:

Prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpłwowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków
Przepisy dotyczące RoDo

do

danych:

dol

Podane przez Panią/Pana dane
pani/pana

celu:

Sławomir Pydyński
zgkimchorzele@data.pl
tel. 29 751 50 83

są:

Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez 10 lat od wykonania prac
zleconych w ramach skierowania,

1.

dostępu do swoich danych oraz możliwośćich sprostowania,

3:.

il:'r'fr::lTffi*ooec

4.

Przetwarzania'

wniesienia skargi do organu nadzorczego.
warunkiem podpisania umowy.

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
oraz profilowaniu,

/ czytelnv podpis

/

