Wójt Gminy Kluki
Kluki 88, 97-415 Kluki

FORMULARZ
Uzyskanie poniższych informacji posłuży do zaktualizowania ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków służących do gromadzenia
nieczystości ciekłych ( art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).
Lokalizacja nieruchomości: …………………..…………………………………………………………….....
Imię i nazwisko właściciela nieruchomości: ………………………………………………………….............
Adres zamieszkania: ……………………………………………................................................………….......
Liczba osób zamieszkujących posesję: .…………………………………………….…………………...........
Wytworzone ścieki odprowadzane są do: ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić brakujące dane )

1.

q

sieci kanalizacyjnej

2.

q

zbiornika bezodpływowego (szamba) Pojemność (m³) …........................................

q

Pojemność (m³)…........................................

zbiornika bezodpływowego
wspólnego dla budynku wielorodzinnego

Technologia wykonania zbiornika

q betonowy,
q poliestrowy,

q metalowy,
q brak uszczelnienia,
q inny ……………………

Rok uruchomienia
3.

q przydomowej oczyszczalni
ścieków

Przepustowość (m³/
dobę)
Typ oczyszczalni

q mechaniczno-biologiczna z
drenażem rozsączającym

q mechaniczno-biologiczna z
odprowadzeniem do wód

q mechaniczna (odstojnik) z drenażem
rozsączającym

q mechaniczna (odstojnik) z drenażem
do wód

q inna (jaka?) ………………………
INFORMACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kluki, Urząd Urząd Gminy w Klukach,
e-mail: sekretariat@kluki.pl; tel. 44 6315002.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Klukach e-mail: iod@kluki.pl;
tel. 44 6315002.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c) i e) RODO tj. w zakresie niezbędnym
do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz opartych na nich aktach prawa miejscowego.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów ich
przetwarzania danych , nadto w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, nadto żądania ich sprostowania, jak
i ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami o ochronie danych
osobowych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) 9)Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

........................................................
(miejscowość i data)

...............................................
(podpis)

