GMINA LISIA GÓRA

………………………, …….………
Miejscowość,

data

DEKLARACJA MIESZKAŃCA
W związku z planowaną przez Gminę realizacją projektu z Działania 5.2 Rozwijanie
systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, Typ
projektu C. Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, ja niżej podpisany/-a
……………………………………………………………………………….(imię i nazwisko),
……………………………………………………………..…………(PESEL), zamieszkały/-a
……………………………………………………………………………...(adres Mieszkańca)
…………………………………………………………………………….(telefon kontaktowy)
Deklaruję chęć usunięcia azbestu z obiektów znajdujących się na terenie mojej posesji, do której
posiadam tytuł prawny.
Funkcja
budynku

Powierzchnia
pokryta
eternitem
(m2)

Rodzaj eternitu
(płaski, falisty)

Eternit
składowany
(ilość)

Inne wyroby
zawierające
azbest (ilość)

Mieszkalny

Inna (stodoła,
stajnia, garaż
itp.)

RAZEM

Jednocześnie oświadczam, iż zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego dokonam
z własnych środków finansowych

…………………………….
czytelny podpis Mieszkańca
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator: Wójt Gminy Lisia Góra, Urząd Gminy Lisia Góra, ul. 1 Maja 7 33-140 Lisia Góra,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1 – 2 (dane zbierane
z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lisia Góra, Urząd Gminy
Lisia Góra, 33-140 Lisia Góra ul. 1 Maja 7,
2) Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za
pomocą poczty elektronicznej: iod@lisiagora.pl
3) Pani/Pana, dane osobowe przetwarzane będą w celu planowanego do realizacji przez
Gminę Lisia Góra „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Lisia Góra do roku 2032” w ramach działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki
odpadami. Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR Typ projektu C.
Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b)
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby
a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub
zawartych umów.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym
prawem, ustawami i rozporządzeniami.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest niezbędne do realizacji
wskazanych celów (tj. usunięcia azbestu z obiektów znajdujących się na terenie posesji,
do której składająca/y deklarację posiada tytuł prawny).
10) Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

…………………………….
Data i podpis
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