
Deklaracja wstępna udziału w projekcie „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drwinia”

Imię i nazwisko

Adres

Adres nieruchomości

nr geod. działki,
obręb geodezyjny

Ilość osób docelowo
zamieszkujących
budynek,
do którego
wykonywana będzie przydomowa
oczyszczalnia ścieków.
Tytuł prawny do
nieruchomości1

Własność Współwłasność

Oświadczam, że stan prawny w/w nieruchomości jest uregulowany.

Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swój udział w przedsięwzięciu dotyczącym wykonania
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, tj. zakupie i montażu urządzeń
technologicznych składających się na system przydomowego biologicznego oczyszczania
ścieków przy budynku mieszkalnym.
Jestem świadomy obowiązku utrzymania całego majątku powstałego w wyniku realizacji
przedsięwzięcia w stanie umożliwiającym realizację celów, dla których był wytworzony. W
szczególności zobowiązuję się do ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych (np.
Energii elektrycznej, wywozu osadów, konserwacji, przeglądów itp.).

..........................................................

Podpis właściciela/współwłaściciela

1 Podkreślić właściwe



Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe
przetwarzane są w Urzędzie Gminy w Drwini

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 przetwarzanych w Urzędzie Gminy w
Drwini, Drwinia 57 32-709 Drwinia jest Wójt Drwinia.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Drwini, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych na adres poczty elektronicznej : skarbnik.audyt@onet.pl

3. Administrator danych osobowych Wójt Gminy Drwinia przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach i na podstawie prawnej:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Drwini - na podst.
art. 6 ust. 1 lit c RODO,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami - na podst. art. 6 ust. 1 lit b RODO,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - na
podst. art. 6 ust. 1 lit a RODO.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Drwinia
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Drwinia.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4,a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób
przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,



- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie
Gminy w Drwini Pani/a danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.


