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DEKLARACJA 

Przystąpienia do programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn 

Ja niżej podpisana/podpisany* 

1. Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………. 

3. Tytuł własności, oświadczenie posiadacza …………………………………………………. 

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

4. Numer działki ewidencyjnej ………………………………………………………………… 

5. Rodzaj odpadów zawierających azbest ……………………………………………………... 

6. Odpady zawierające azbest są (zaznaczyć odpowiednie):  

a. składowane i gotowe do zabrania 

b. znajdują się na dachu  i należy je zdjąć 

7. Ilość m
2 
……………………… Mg …………………………..  (należy przyjąć, że 1m

2 

pokrycia dachowego w formie eternitu jest równoważny 0,01 Mg (10kg) 

8. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….. 

 

Deklaruję przystąpienie do programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu 

Gminy Młodzieszyn oraz gotowość oddania ww. odpadów. 

 

Wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość, do której posiadam tytuł prawny przez 

wykonawcę usługi polegającej na zdjęciu, załadunku i transporcie / załadunku i transporcie* 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w celu ich odbioru. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji niniejszego projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych); 

 

Oświadczam, że dokonałem/dokonałam* wszelkich zgłoszeń i uzyskałem wszelkie zgody 

wymagane prawem potrzebne do realizacji zadania. (w tym zgłoszenie wymiany pokrycia 

dachowego do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie)  

 

Oświadczam, że w przypadku podpisania umowy na dofinansowanie ww. zadania ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Gminę 

Młodzieszyn, wyrażam zgodę na zamieszczenie zgodnej z instrukcją umieszczoną na stornie 

internetowej funduszu (www.wfosigw.pl ) lub w regulaminie programu/konkursu, informacji 

o uzyskanym dofinansowaniu na warunkach wymienionych w ww. umowie dofinansowania.    

 

 

 

…………………………………… 

 

Podpis wnioskodawcy 



*niepotrzebne skreślić 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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) – dalej RODO − informujemy, że:  
I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Młodzieszyn reprezentowana przez Wójta Gminy 
Młodzieszyn z siedzibą w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25. 
II. Inspektor Ochrony Danych 

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 
wskazany w pkt I.  
III. Cele i podstawy przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie 
warunków zabudowy na podstawie art. 59 ust. 1, 2a  i  art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r.  poz. 1073 z późn. zm.)  tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c oraz 
e RODO.  

W przypadku przetwarzania danych, wykraczających poza wymóg ustawowy przetwarzanie będzie możliwe na 

podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.   

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IV. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie 
wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
V. Okres przechowywania danych  

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, przez organ, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
VI. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.   
VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5. prawo do przenoszenia danych; 
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ((gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Biuro Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 860-70-86.  

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich 
podania. 
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W przypadku Pani/Pana danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

..................................................................... 
      (podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Młodzieszyn, 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 
podanego we wniosku numeru telefonu w celu umożliwienia pracownikom Urzędu kontaktowania się ze mną za 
jego pośrednictwem w kwestiach związanych ze wskazaną sprawą. 

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

   Data i czytelny podpis  


