
Przywidz, dnia……………………. 

 

 

Wójt Gminy Przywidz 

 

 

WNIOSEK O USUNIĘCIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z GMINY PRZYWIDZ 

1. Dane osobowe: 

a) Imię i Nazwisko…………………………………………………………………… 

b) Telefon 

kontaktowy……………………………………………………………………….. 

c) Adres zamieszkania  

Miejscowość:……………………………………………………. 

Ulica:…………………………………………………………………. 

Nr domu:………………………………………………………….. 

Nr mieszkania………………………………………………….. 

d) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu 

Miejscowość:……………………………………………………. 

Ulica:…………………………………………………………………. 

Nr domu:………………………………………………………….. 

Nr ewidencyjny działki:…………………………………….. 

Obręb……………………………………………………………….. 

2.Rodzaj zabudowy (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, letniskowy): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



3.Ilość odpadów azbestowych planowanych do usunięcia [m2]: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4.Czy dofinansowanie ma objąć prace demontażowe czy tylko odbiór odpadów: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

   

…………………………………………………………………. 

Czytelny podpis Wnioskodawcy  

 

1. Wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę zakresu 

wnioskowanych prac oraz na wykonanie przez upoważnionego członka Komisji 

czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości ich wykonania. 

2. Świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy 

lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwości danych zamieszczonych we wniosku. 

3. Oświadczam/y,  że posiadam tytuł prawny do dysponowania  powyższą/ymi 

nieruchomością/ami w celu usunięcia wyrobów azbestowych. 

 

 

…………………………………………………………………. 

Czytelny podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PRZYWIDZ 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, 

str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) mając na 



względzie obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia, Wójt Gminy Przywidz 

obsługiwany przez Urząd Gminy Przywidz informuje, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz reprezentujący Gminę 

Przywidz - REGON 191674990, NIP 5911292435, którego obsługę administracyjną, w tym 

procesy przetwarzania danych osobowych prowadzi Urząd Gminy Przywidz (dalej jako: 

Urząd).  

2. Adres Urzędu Gminy Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tel. 58 682-51-46, fax: 58 

682-52-25, email: sekretariat@przywidz.pl  

3. Wójt Gminy Przywidz Zarządzeniem z dnia 25 maja 2018 roku na podstawie art. 37 ust. 1 

lit. a) Rozporządzenia powołał Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz, 

z którym skontaktować się można pod numerem telefonu +48 58 711 68 68 lub adresem e-

mail: iod@locuslege.pl  

4. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Przywidz – na podstawie 

art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, jako na organie administracji publicznej, na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. 

b) RODO - w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami. W zakresie, w jakim 

obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, 

takich jak adres e-mail lub numer telefonu.  

5. Wójt Gminy Przywidz przetwarzać będzie dane osobowe przez czas niezbędny do 

realizacji zadań określonych w pkt. 4 niniejszej klauzuli, z uwzględnieniem okresu 

przedawnienia roszczeń w zakresie realizacji umów, lecz nie krócej niż przez czas wskazany 

w przepisach o archiwizacji.  

6. Zbierane i przetwarzane przez Wójta Gminy Przywidz dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: 

operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, 

księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej klauzuli.  

7. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe 

w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.  

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej.  

9. W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Przywidz danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo do:  

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że 

udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic 

prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;  

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);  

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych 

osobowych (na podstawie art. 21 RODO)  

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).  

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Wójta Gminy Przywidz Państwa danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 



OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą  przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz . 

 

dnia…………………………….r., ………………………………………………………….. 

                                (data)                                                 Imię i nazwisko (czytelnie) (podpis) 

 

 

 


