................................, dnia ……………..................
Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB),
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):
Właściciel nieruchomości */ wieczysty
użytkownik*/ inna forma użytkowania*
Adres nieruchomości (działka nr ew. / obręb)
Numer telefonu (dane nieobowiązkowe, podanie nr tel.
może ułatwić komunikację dotyczącą kierowanej do nas sprawy)

Liczba osób zamieszkujących posesję
Budynek podłączony jest do sieci kanalizacyjnej

TAK

NIE

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO /OCZYSZCZALNI*
- dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
Pojemność (m3)
Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie
zbiornika? *

TAK

NIE

Data zawarcia umowy
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu
nieczystości
Częstotliwość opróżniania zbiornika
(m3 / tydzień, miesiąc lub rok)
W przypadku oczyszczalni podać ilość
wywożonego osadu
Data ostatniego wywozu nieczystości
*Niepotrzebne skreślić

…………………………………………...
podpis właściciela

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO,
przekazujemy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Z administratorem
możesz się skontaktować:
✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
✓ przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl;
✓ poprzez e-mail: info@lubicz.pl;
✓ telefonicznie: 56 621 21 00.
Współadministratorem danych osobowych jest:
1) Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
2) Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych administratora oraz zadań
zleconych, wynikających z przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. Celem
współadministrowania jest uczestniczenie współadministratorów w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać
się w Sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
✓ poprzez e-mail: iod@lubicz.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich
danych osobowych przez administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z ich
przetwarzaniem.
3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzali w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa w zakresie
utrzymania czystości i porządku w gminach, w tym:
✓ prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub
✓ prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się
komunalnych osadów ściekowych;
✓ opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej
oraz
✓ komunikacji i rozwiązywania spraw związanych z kierowanym do nas zgłoszeniem do ewidencji zbiorników
bezodpływowych i / lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Jaką mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przewarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W zakresie danych, które nie są niezbędne do realizacji celów przetwarzania (niewymaganych przez nas), podstawą
prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy w formie wyraźnego
działania potwierdzającego, np. przez podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym
w systemie ePUAP, podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa ich podania może skutkować konsekwencjami
prawnymi. Podanie nr telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym ich podanie może ułatwić i przyspieszyć
komunikację dotyczącą sprawy, którą do nas kierujesz.
6. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
✓ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
✓ prawo żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
✓ prawo żądania sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych;
✓ w przypadkach określonych w RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik
prowadzonego postępowania;
✓ w przypadkach określonych w RODO - prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się
do odczytu maszynowego (możesz przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje
dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe);
✓ prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed jej
wycofaniem (dotyczy danych niewymaganych przez nas);
✓ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba,
której dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony
Danych (dane kontaktowe powyżej).
7. Jak długo będziemy przechowywali dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres, na jaki będzie istniał obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych / przydomowych oczyszczalni ścieków. Następnie dane osobowe będziemy przechowywali przez okres
wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez okres 5 lat.
8. Komu mogą być przekazywane dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami
danych osobowych mogą być również zaufane podmioty współpracujące z administratorem lub z współadministratorami,
w tym nasi dostawcy usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, np. firmy świadczące usługi
serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT, kurierzy, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne.
9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji
międzynarodowych.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany,
w tym dane nie będą poddawane profilowaniu.

