ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) DO EWIDENCJI GMINNEJ
W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynikającym z art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, proszę o wypełnienie poniższego
zgłoszenia i przekazanie do Urzędu Miejskiego w Sokółce.

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

ADRES NIERUCHOMOŚCI
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

LICZBA OSÓB ZAMIESKUJĄCYCH POSESJĘ

DANE TECHNICZNE :
1. ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (szambo)

POJEMNOŚĆ (m3)

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane
betonem etc).

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ
NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA?
DATA ZAWARCIA UMOWY
NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ
WYWOZU NIECZYSTOŚCI.
PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA
(m3 / tydzień, miesiąc lub rok).
W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego
osadu
Data ostatniego wywozu nieczystości
Potwierdzam zgodność powyższych danych:

…………………

...…...…………………................

data

czytelny podpis właściciela

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (RODO)
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: iod@sokolka.pl, tel. /85/ 711 09 00
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa tj. ustawie z dnia 13 września
1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r., ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
2001r., Kodeksu postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r., art. 6 ust 1 lit a) i c) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom
przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
5) Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres
niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 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 ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: − osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych, − przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, − Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń, − osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie podlega
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

