WNIOSEK
O ZAKWALIFIKOWANIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE USUWANIA
AZBESTU Z TERENU MIASTA I GMINY OPATÓW
1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości) osoba upoważniona do
występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli):
........................................................................................................................
/ imię i nazwisko /

........................................................................................................................
/adres zameldowania, 1telefon. kontaktowy /

2. Miejsce wytwarzania odpadów zawierających azbest:
…........................................................................................................................
/adres nieruchomości /

….........................................................................................................................
/ numer ewidencyjny działki, obręb /

3. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu
budowlanego
........................................................................................................................
4. Rodzaj obiektu budowlanego zawierającego azbest
..............................................................................................................................................
/ niski budynek zabudowy jednorodzinnej, niski budynek zabudowy zagrodowej /
..............................................................................................................................................
/ budynek mieszkalny, gospodarczy, inwentarski, garażowy /

5. Rodzaj wyrobów budowlanych zawierających azbest(płyty azbestowo –
cementowe płaskie / faliste, inne):
.........................................................................................................................
/płyty azbestowo-cementowe płaskie/faliste, inne – jakie ? /
6. Informacje określające:
Ilość wyrobów zawierających azbest [ m2 ]:…...............................................
7. Planowany termin wykonania prac / miesiąc/….............................................

Opatów. dn. ….......................
….....................................................
/imię i nazwisko/

….....................................................
/adres zamieszkania/

….....................................................
/telefon kontaktowy/

….......................................................
/numer dowodu osobistego, PESEL/

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych we wniosku o udział w „Programie usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy
Opatów” niezbędnych do realizacji procesu kwalifikacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia
10.05.2018r. ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1781).

…....................................................
/podpis/
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Opatowie (adres - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500
Opatów, tel. 158681300).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:


dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do
przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.



wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

…....................................................
/podpis/

