
GMINA DĄBROWA TARNOWSKA                                   …………………………, …………. .2019 

                                                                         miejscowość,  data 

DEKLARACJA MIESZKAŃCA

W związku  z  planowaną  przez  Gminę  realizacją  projektu  z  Działania  5.2  Rozwijanie

systemu  gospodarki  odpadami,  Poddziałanie  5.2.2  Gospodarka  odpadami  –  SPR,  Typ

projektu  C.  Przedsięwzięcie  związane  z  usuwaniem  azbestu,  w  ramach  Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, ja niżej podpisany/-a 

(imię i nazwisko)………………..………………….……………………………..……..…………….., 

(zamieszkały/-a)…………………………………….……….……………….………………………..., 

………………………………………………………………………….……......…… ….....................

(telefon kontaktowy)…………………………………………………………………………………... 

deklaruję chęć usunięcia azbestu z obiektów znajdujących się na terenie mojej posesji, do której 

posiadam tytuł prawny, która znajduje się pod adresem ….......................................... 

Funkcja budynku Powierzchnia
pokryta eternitem

(m2)

Rodzaj eternitu
(płaski, falisty)

Eternit
składowany

(ilość)

Inne wyroby
zawierające

azbest (ilość)
mieszkalny

inna (stodoła,
stajnia, garaż

itp.)
RAZEM

Demontaż pokryć azbestowych planuje wykonać w roku.................................

Jednocześnie  oświadczam,  iż  zakupu  i  montażu  nowego  pokrycia  dachowego  dokonam  
z własnych środków finansowych.

………………………………………

            czytelny podpis Mieszkańca



-VERTE-

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119,
s. 1), informujemy, że: 

 Administratorem Danych  Osobowych,  które  podałam /  podałem w niniejszym wniosku,  jest  Gmina
Dąbrowa Tarnowska  z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej,  ul.  Rynek  34;  kontakt  do inspektora  ochrony
danych: 14 642 27 75

 Moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu   planowanego  do  realizacji  przez  Gminę  Dąbrowa
Tarnowska  działania  5.2  Rozwijanie  systemu  gospodarki  odpadam,  Poddziałanie  5.2.2  Gospodarka
odpadami – SPR, Typ projektu C. Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na podstawie  art. 6 ust 1 pkt e) rozporządzenia o
ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27 kwietnia  2016 r.   (przetwarzanie  jest  niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi).

 Odbiorcą  moich  danych  osobowych,  dotyczących  spraw  określonych  we  wniosku,  będą:  Urząd
Marszałkowski  Województwa  Małopolskiego  oraz  podmiot  wyłoniony  do  wykonania  usługi  w  ramach
projektu opisanego w pkt 2). Administrator danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać
moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 Moje  dane  osobowe,  dotyczące  spraw  określonych  we  wniosku,  będą  przechowywane  do  czasu
określonego w przepisach odrębnych,

 Przysługują mi prawa:

• dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,

• sprostowania (poprawiania) danych,

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

• do ograniczenia przetwarzania danych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

 Dotyczące  mnie  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji  przez
Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 Podanie moich danych osobowych jest warunkiem umownym.  Jestem zobowiązany do ich podania a
konsekwencją odmowy podania danych będzie niedopuszczenie do procesu ubiegania się o dofinansowanie.

……………………………………..
                     data i podpis 


