ANKIETA
Dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedwabne dotyczy ewidencji
zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych (szamb)
lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
(prosimy o dokładne wypełnianie ankiety i jak najszybsze dostarczenie do urzędu
lub do sołtysa)
Adres nieruchomości oraz numer działki, na
której znajduje się zbiornik lub oczyszczalnia
Liczba osób zamieszkujących posesję

Przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej

Tak

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego (szamba)
Pojemność (m³)
Technologia wykonania zbiornika (kręgi
betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewany
betonem itp.)
Czy podpisana jest umowa z firmą na
opróżnianie zbiornika?
Data zawarcia umowy?
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę
wywozu nieczystości?
Częstotliwość opróżniania zbiornika
(m³/tydzień, miesiąc, rok)
Dane techniczne przydomowej oczyszczalni Ścieków
Wydajność (m³/dobę)
Technologia oczyszczalni
(z drenażem rozsączającym, roślinna, itp.)
Termin uruchomienia oczyszczalni
Ilość wywożonego osadu

Czy podpisana jest umowa z firmą na wywóz
osadu?
Data zawarcia umowy?

Nie

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę ?

……………………………………………
(data, podpis właściciela/użytkownika)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Jedwabnego, ul Żwirki i Wigury 3, 18420 Jedwabne.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Urząd Miejski w Jedwabne, ul Żwirki i Wigury 3, 18-420
Jedwabne.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań
realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenie ww.
ewidencji
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Burmistrz Jedwabnego, Rada Miejska w
Jedwabnem, inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w
pozyskaniu danych osobowych.
7. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018
r. poz. 217 ze zm.).
8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zapoznałem/am się:

data, podpis)…………………………………………………………….…………………..

