
WNIOSEK

o wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest

1. Wnioskodawca…………………………………………………
                                                           /imię i nazwisko/

2. Adres wnioskodawcy

             Miejscowość …………………………………………………………………………

             Ulica………………… nr domu …………………… nr mieszkania………………..

             tel. kontaktowy …………………………………………………………………….

             PESEL:……………………………………………………………………………..

3. Lokalizacja nieruchomości ………………………………………………………….

            Obręb…………………………….  Nr działki …………………………………

4. Tytuł prawny do nieruchomości

………………………………………………………………………………
/własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny/

5. Rodzaj budynku, z którego usunięto lub planuje się usunąć azbest:

…………………………………………………………………………………..
/mieszkalny, gospodarczy, inny – podać jaki/

6. Przeznaczenie budynku, z którego usunięto lub planuje się usunąć azbest:

 na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej
/dotyczy pomocy de minimis/

 na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej

/ zaznaczyć właściwe/

7. Ilość szacunkowa odpadów budowlanych zawierających azbest przewidzianych do 
usunięcia:
- powierzchnia dachu………………………………..m2 x17 kg = ………….. kg

Oświadczenia
1. Oświadczam (y), że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam(y), że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością.
3. Oświadczam(y), że prace związane z demontażem pokrycia azbestowego objętego wnioskiem zostały (zostaną) wykonane

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w informacji, w celu umożliwienia Gminie Żerków

przygotowania  danych do realizacji  umowy w ramach   „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania  wyrobów
zawierających azbest” (art. 6 ust. 1 lit. a, e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Jednocześnie oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a  o przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzania  moich danych osobowych, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne.

                                                 

                                                  …………………………………………………….
                                                                                         data i podpis



Obowiązek informacyjny z     art. 13 RODO  

Zgodnie z 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  (tekst  w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej,  Nr 4.5.2016)
(RODO), informujemy iż:

Administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest:
Gmina Żerków reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Żerków 

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków
ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków

Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod
adresem email: inspektor@zerkow.pl

Dane osobowe przetwarzane  są  w celu  realizacji  obowiązków ustawowych,  wynikających
z przepisów szczegółowych.

Podstawę  przetwarzania  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wypełnienia  przez
administratora danych obowiązku prawnego wynikającego z obowiązków ustawowych.

Okres,  przez  który  dane  osobowe  będą  przechowywane:  stosownie  do  przepisów
szczegółowych regulujących daną sprawę.

Przetwarzane i pozyskiwane dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez administratora
danych obowiązku prawnego wynikającego z obowiązków ustawowych i nie jest wymagana
zgoda  osoby,  której  dane  dotyczą,  jak  również  zgody  osób  trzecich,  których  dane  są
przekazywane organowi. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. c RODO, ilekroć pozyskiwanie
lub ujawnienia danych jest wyraźnie uregulowane prawem, nie zachodzi również potrzeba
realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 i 2 RODO.

Z  mocy  samego  RODO,  w zależności  od  zakresu  merytorycznego  spraw  mogą  nie  być
realizowane:  
prawo  do  usunięcia  danych  (art.17),  prawo  do  przenoszenia  danych  (art.  20),  
prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  (art.  21),  
prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22).

Prawo do sprostowania  danych,  o którym mowa w art.  16,  będzie  realizowane  w oparciu
o szczegółowe przepisy ustaw merytorycznych.

Prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego  Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia
skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych  w państwie
członkowskim  Pani  /  Pana  zwykłego  pobytu,  miejsca  pracy  lub  miejsca  popełnienia
domniemanego naruszenia.


