……………………………, dnia ………………….…...
(miejscowość)

(data wypełnienia wniosku)

Dane składającego wniosek:
…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania, adres do korespondencji)
..............................................................................................................................
status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna /rodzaj/, jednostka organizacyjna, inne)
…………………………………………………………………….
(nr telefonu lub e-mail)

Wójt Gminy Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

WNIOSEK - DEKLARACJA
Zwracam się z prośbą o sfinansowanie prac polegających na:
demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu falistych/płaskich* płyt azbestowocementowych pochodzących z prac demontażowo - rozbiórkowych, tj. wymiany
elementów budowlanych zawierających azbest.
zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu
falistych/płaskich* płyt azbestowo cementowych pochodzących z prac demontażowo - rozbiórkowych, tj. wymiany
elementów budowlanych zawierających azbest.
1. Miejsce występowania wyrobów azbestowych:
-

adres: ...................................................................................................................

-

numer

działki

ewidencyjnej

i

obrębu

ewidencyjnego: ...................................... .............................................................................
.................................................
2. Ilość znajdującego się na terenie w/w nieruchomości eternitu (falistych/płaskich* płyt azbestowocementowych) wynosi ………………………..……. m2.
3. W/w płyty zostały/zostaną* zdemontowane z budynku mieszkalnego/ gospodarczego/
*
inwentarskiego .......................................
Tytuł prawny do nieruchomości (własność, dzierżawa, inne) ....................………………
……………….......................................................................................................................
*

- niepotrzebne skreślić

………………………………………
( podpis wnioskodawcy)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na odwrocie strony.

Informacja o przetwarzaniu danych dla osób wnioskujących

Administrator danych

Wójt Gminy Rudna, z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

Kontakt do Inspektora Ochrony
Danych

iod@rudna.pl, 728706901, 667941610
Czas
przechowywania

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie wniosku oraz wydanie
decyzji administracyjnej o:

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw.:

5 lat

O demontażu, transporcie i
unieszkodliwianiu, zbieraniu,
transporcie i unieszkodliwianiu
falistych / płaskich płyt azbestowo
– cementowych

• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest

5 lat

Archiwizacja danych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

5 lat

Odbiorcy

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:
• NSI Sp. Z O.O., Głogów, 67-200, Ul. Wierzbowa 7, Tel. 768358801
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie
rozliczeń

• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest
niezbędne do złożenia wniosku oraz wydania decyzji administracyjnej w związku
z przedmiotową sprawą

