DEKLARACJA
przystąpienia do programu usuwania odpadów zawierających azbest z
terenu Gminy Klukowo w ramach objętych wnioskiem o dotację

1. Imię i nazwisko _______________________________________________________
2. Adres zamieszkania ____________________________________________________
3. Tytuł własności _______________________________________________________
4. Numer działki ewidencyjnej _____________________________________________
5. Rodzaj odpadów zawierających azbest _____________________________________
6. Ilość m2_________________________ Mg _________________________________
7. Termin planowanego usunięcia odpadów ___________________________________
8. Telefon kontaktowy ____________________________________________________

Deklaruję pokrycie części kosztów unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
wytworzonych na mojej nieruchomości, w wysokości określonej we wniosku o dotację.
Wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość, do której posiadam tytuł prawny przez
wykonawcę usługi wskazanego we wniosku w celu odbioru wymienionych w deklaracji
odpadów. Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych
osobowych dla potrzeb niniejszego projektu.

__________________________________________
(data i podpis właściciela/zarządcy nieruchomości)

*Należy przyjąć, że 1 m2 pokrycia z płyt eternitowych jest równoważny – 15 kg masy

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klukowo
jest Wójt Gminy Klukowo z siedzibą w Klukowie, 18-214 ul. Mazowiecka 14,
2. W sprawach związanych z moimi danymi mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail: iod@klukowo.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przystąpienia do programu usuwania odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy Klukowo w ramach objętych wnioskiem o dotację.
4. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych
uprawnień i obowiązków Urzędu związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych
osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych Urząd zmuszony
jest odmówić obsługi Klienta.
5. Dane mogą być udostępnianie innym organom administracji publicznej oraz podmiotom
realizującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w
celu i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także
innym podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Gminą Klukowo przetwarzają
dane dla których Administratorem jest Wójt Gminy Klukowo.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.
4, a następnie przez okres i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
7. Ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Mam także prawo do przenoszenia danych.
10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

______________________________________________________
( data, czytelny podpis)

