Formularz B

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI I ADRES ZAMIESZKANIA
1.

Nazwisko i imię */pełna nazwa**:

2.
3.
5.
7.
9.
12.

Adres zamieszkania:
Kraj:
4. Województwo:
Powiat:
6. Gmina:
Miejscowość:
8. Kod pocztowy:
Ulica:
10. Nr domu:
11. Nr lokalu:
Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres zamieszkania/siedziby):

13. Adres poczty elektronicznej (dane nieobowiązkowe):
14. Telefon (dane nieobowiązkowe):

2. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, dla każdej z nich należy wypełnić odrębna deklarację)

***

15. Ulica:

16. Nr domu:

18. Obręb_ nr działki***:

19. Księga wieczysta***:

17. Nr lokalu:

wypełnić, w przypadku, gdy nieruchomość nie ma przydzielonego numeru porządkowego

3. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
21. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

22. Czytelny podpis

_________-_________-___________

4. ADNOTACJE ORGANU
23.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brzeziny, adres: Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060
Brzeziny,
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, w następujący sposób:
1)
pod adresem poczty elektronicznej: iodo@brzeziny.pl,
2)
pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem Danych
Osobowych,
- organom uprawnionym do kontroli działań Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- osobom i instytucjom w przypadku złożenia wniosku o dostępie do informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Pozyskane dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe
są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji postępowania w sprawie wydania
decyzji środowiskowej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym.
11 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

