Zgłoszenie do ewidencji gminnej
zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków
Imię i nazwisko właściciela/ użytkownika nieruchomości...............................................................
Adres nieruchomości………..........................................................................................................…..
Nr ewid. dz. .............................................

I. Ścieki odprowadzam do: (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT I WYPEŁNIĆ BRAKUJĄCE
DANE)
1. sieci kanalizacyjnej
2.
3.

 zbiornika bezodpływowego
(SZAMBO)

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

przydomowej oczyszczalni
ścieków

Pojemność (m³)

…..........................................................

Typ oczyszczalni

..............................................................

Technologia wykonania (kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy,
zalewane betonem, inne…………………………………….)

II. Posiadam: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. przyłącze do sieci wodociągowej
 własne ujęcie wody (studnia)

.....................................
(data)

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

Objaśnienia:
1) Wypełnione zgłoszenie należy przekazać do Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 pok. 9
2) Druk zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Sędziejowice oraz na stronie internetowej gminy:
www.gminasedziejowice.eu
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: : Wójt Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, NIP 8311576640,
tel.: 43 677 10 02, e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@gminasedziejowice.pl.
3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie zgodnie z art. 3 ust pkt 1 i 2 ewidencji wymaganej przepisami ustawy o
utrzymywaniu czystości i porządku w gminach.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczących nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe zawarte w treści wniosku będą przechowywane przez okres 5 lat, gdyż zostały zaliczone do kategorii archiwalnej
BE5;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich aktualizacji oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy cyt. rozporządzenia;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędnym warunkiem do zrealizowania celu., o którym mowa w
pkt 3. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie

