
 

                                                                    Budziszewice, dn. …………………………. 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) lub 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

                (dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

 

1. Właściciel nieruchomości/Użytkownik*……………………………………… 

2. Adres nieruchomości/nr ewidencyjny działki  …………………………………………… 

3. Liczba osób zamieszkujących posesję……………………………………………………. 

4. Nieczystości ciekłe powstałe w gospodarstwie domowym odprowadzane są do**: 

               □ Zbiornika bezodpływowego (szamba)  □ Przydomowej oczyszczalni 

5. Pojemność (m
3
) ……………………………………………………… 

6. Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie zbiornika? ……………. 

7. Data zawarcia umowy…………………………………………. 

8. Nazwa  firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości..................................... 

9. Podać częstotliwość opróżniania zbiornika  (m
3
 / tydzień, miesiąc lub rok). W przypadku oczyszczalni podać 

ilość wywożonego osadu…………………… 

* - niepotrzebne skreślić 

**- odpowiednie zaznaczyć   
   

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Budziszewicach ul. J.Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice ,jako 

administratora danych, moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) 

lub przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu prowadzenia zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ewidencji wymaganej przepisami 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017r poz. 1289) 

 

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

      
                       Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 

  
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Budziszewicach ul. J.Ch. Paska 66, 97-212 

Budziszewice.  

2.Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres 

e-mail: budziszewice@wp.pl 

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 (Dz.U. z 2017r. poz. 1289) oraz ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 poz. 799) oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit a) i c) RODO 

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy, instytucje oraz osoby posiadające interes prawny w uzyskaniu tych 

danych. 

5.Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy określoną w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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. 

                                                                                      

        Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą 

                                         

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

                                                                                                         Data i czytelny podpis  


