Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 169/20
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 12 maja 2020 r.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Adres nieruchomości
Numer ewidencyjny działki
Budynek na nieruchomości podłączony jest
do sieci kanalizacyjnej*

TAK

Nieruchomość wyposażona jest w*

ZBIORNIK
BEZODPŁYWOWY
(SZAMBO)



NIE





PRZYDOMOWĄ
OCZYSZCZALNIĘ
ŚCIEKÓW



DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW

Pojemność (m3)
Technologia wykonania zbiornika (np.:
betonowy, metalowy, z tworzywa
sztucznego ...)
Typ przydomowej oczyszczalni
(np.: drenażowa rozsączająca, z osadem
czynnym, z filtrem piaskowym, gruntowo –
roślinna lub ze złożem biologicznym)
* właściwe zaznaczyć

…………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis )
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Suwałki
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, tel.: 87 5659300, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk, e-mail: iod@gmina.suwalki.pl
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy Suwałki. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następującym przepisie:
- ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyjmowanie zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe oraz innym organom administracji samorządowej i rządowej, w tym: organom ochrony
środowiska, inspekcji sanitarnej i inspekcji ochrony środowiska, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

