Urząd Miejski w Brodnicy
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

Brodnica, dnia ………………………………

ZGŁOSZENIE
DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
LUB 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 2021r. poz. 888 z późn. zm.)
Proszę o dokładne wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie do pok. 308 Urzędu Miejskiego w Brodnicy
lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica lub scan
przesłany emailem na adres kkacprowicz@brodnica.pl.
* - właściwe podkreślić lub zakreślić
Imię i Nazwisko

Adres nieruchomości

Liczba osób zamieszkujących posesję
Dane techniczne zbiornika bezodpływowego / oczyszczalni*
/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/
Pojemność (m3)
Technologia wykonania zbiornika
(kręgi betonowe, metalowy,
poliestrowy, zalewane betonem etc. typ przydomowej oczyszczalni)
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę
wywozu nieczystości.
Data zawarcia umowy z firmą
świadczącą usługę wywozu
nieczystości.
Podać częstotliwość opróżniania
zbiornika
(m3 / tydzień, miesiąc lub rok). W
przypadku oczyszczalni podać ilość
wywożonego osadu.
Data ostatniego wywozu nieczystości.

Potwierdzam zgodność powyższych danych:
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…………………………………………..………………
czytelny podpis

Urząd Miejski w Brodnicy
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

znak sprawy ……………………..…….

KLAUZULA INFORMACYJNA
Urząd Miejski informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Brodnicy (87-300), ul. Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564902626, email: umb@brodnica.pl jest Burmistrz
Brodnicy. Urząd Miejski, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do
kompetencji Burmistrza Brodnicy.
Burmistrz Brodnicy, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się
pod nr tel. 564930354, email: iod@brodnica.pl.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych
(szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie 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 2021 r.,
poz. 888 z późn. zm. )
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Brodnicy, oraz
inne podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe do przetwarzania na podstawie umowy
powierzenia. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione operatorom pocztowym, oraz innym podmiotom
na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji
kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz
urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią
załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z w/w ustawy. Jest Pan/Pani
zobowiązana do podania danych osobowych na podstawie w/w przepisów prawnych, a konsekwencją nie
podania ich będzie brak możliwości wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Pana/Pani dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą
profilowane.
Pana/Pani dane osobowe nie∗ będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
Oświadczam, że otrzymałem/-am*) klauzulę informacyjną i zostałem/-am zapoznany/-a*) /zapoznałem/-am*)
się z jej treścią"
.......................................................................................................................

data i podpis osoby, której dane dotyczą

∗

Niewłaściwe skreślić
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