
Olszanka, dn. ………………….….

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
(SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.2010 z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), w celach prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

…………………………..…………………
(Data, Podpis)

TAK  □ NIE  □
Nieruchomość wyposażona jest w:  □  □

DANE TECHNICZNE

ilość (szt.)

Typ oczyszczalni

TAK  □ NIE  □
Data zawarcia umowy

Dane właściciela nieruchomości/użyt-
kownik wieczysty/inna forma użytko-
wania
Adres nieruchomości i numer ewid. 
działki
Liczba osób zamieszkujących nieru-
chomość

Czy budynki na nieruchomości podłą-
czone są do sieci kanalizacyjnej

ZBIORNIK         BEZ-
ODPŁYWOWY 
(SZAMBO)

PRZYDOMOWĄ 
OCZYSZCZALNIĘ 
ŚCIEKÓW

ZBIORNIKA  BEZODPŁYWOWEGO 
(SZAMBO)

PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW

pojemność (m3)

technologia wykonania zbiornika (np.. 
betonowy, metalowy, z tworzywa sztucznego …)

Częstotliwość opróżniania        (m3/na 
rok, kwartał, miesiąc, tydzień …)

Przepustowość (m3/dobę)
ilość wywożonego                osadu 
ściekowego

Częstotliwość opróżniania        (na rok, 
kwartał, miesiąc, tydzień …)

Czy jest podpisana umowa z firmą na 
opróżnianie i wywóz nieczystości cie-
kłe

Nazwa i adres firmy świadczącej 
usługę wywozu nieczystości

Data ostatniego wywozu        nieczy-
stości



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (art. 13 ust. 1 i 2 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanka, z siedzibą w Olszance (49-332), Olszanka 16.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelaria-zp.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych)

 zadań  realizowanych  w interesie  publicznym lub  w ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej
administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

 zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest  od rodzaju operacji,  jakie wykonywane są na
danych osobowych.

     4.  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na    
podstawie  przepisów prawa.

 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6 .Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z przepisów prawa):

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych)  w  przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

     7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane
profilowaniu.
      8.  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji  przewidzianych w przepisach
prawa.

Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym  z  informacją  o  celu  i  sposobach
przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Olszanka oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.

  ………………...…………………………
(Data, Podpis)


