Zgłoszenie do ewidencji
zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb)
lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości...........................................................................
Adres nieruchomości......................................................................................................................................
Nr ewidencyjny działki..................................................................................................................................
I. Ścieki odprowadzam do: (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT I WYPEŁNIĆ BRAKUJĄCE DANE)
1. □ sieci kanalizacyjnej
Pojemność (m3)
2. □ zbiornika bezodpływowego (SZAMBO)

3. □ przydomowej oczyszczalni ścieków

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

Technologia wykonania:
□ kręgi betonowe,
□ metalowy,
□ poliestowy,
□ zalewany betonem,
□ inne (jakie)......................................
Przepustowość oczyszczalni (m3/d)
....................................

Typ oczyszczalni:
□ mechaniczno – biologiczna z drenażem
rozsączającym
□ mechaniczno – biologiczna z odprowadzaniem
do wód
□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem
rozsączającym
□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód
□ inna (jaka)..........................................................
II. Posiadam: (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
1. □ przyłącze do sieci wodociągowej

□ własne ujęcie wody (studnia)

Zgłoszenie należy przekazać do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1
lub Poznańska 25 pok. 214
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu
jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Dane do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: umig@swarzedz.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Miasta
i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail:
iod@umig.swarzedz.pl.

3. Podstawą prawną realizacji czynności związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

jest ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2010);
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu RODO, a w szczególności:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;


art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
 art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym;
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zgłoszenie do ewidencji zbiornika
bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Swarzędz.
6. Pani/Pana
dane
osobowe
mogą
być
udostępniane
odpowiednim
odbiorcom,
w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
• usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych
w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
12. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść
skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

.................................................................
Data i podpis

