
  

 

ZGŁOSZENIE 

dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

 

 

1. Nazwisko i imię właściciela / właścicieli gospodarstwa 

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

2. Telefon kontaktowy ……………………………………………. 

3. e-mail …………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania właściciela lub właścicieli: 

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

5. Nr działki i miejscowość: ……………………….……………………….....…….. 

6. Nr elektronicznej księgi wieczystej ………………………………….……………….. 

7. Czas wsiąkania wody w grunt [min.] …………………………………………………. 

8. Ile osób zamieszkuje w gospodarstwie? …………………………………….....….. 

9. Według własnego rozeznania - jaki jest grunt na terenie wokół gospodarstwa: 

nie wiem/piaski/żwiry/gliny/iły (właściwe podkreślić) 

10. Czy na terenie działki jest studnia?    TAK/NIE (właściwe podkreślić) 

11. Czy na terenie działek sąsiednich jest studnia?  TAK/NIE (właściwe podkreślić) 

Jeżeli na terenie wokół gospodarstwa jest studnia to jak jest jej głębokość (podać 

orientacyjnie w metrach).  ..………….………………………………….......……  

 

Zgłoszenie to jest wiążące i jest podstawą dla Gminy do ubiegania się o 

dofinansowanie zadania.  

 

 

…………………………………………………….………………….. 
(podpisy wszystkich właścicieli działki/działek 

 

 

 

 

 
UWAGA! niewypełnienie któregokolwiek punktu spowoduje zwrot zgłoszenia. 

 

- verte- 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Racławice.  

2. Obsługę Gminy Racławice prowadzi Urząd Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 

Racławice kontakt: pod adresem e-mail gmina@raclawice.pl lub pocztą tradycyjną na 

adres: Urząd Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@raclawice.pl lub pocztą tradycyjną 

na adres urzędu  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust 1 lit.  c RODO w celu 

związanym z realizacją projektu p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Racławice – Etap V, 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja z realizacji projektu p.n. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Racławice – Etap V, 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas określony w rozporządzeniu 

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 (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), z zastrzeżeniem, iż okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń 

lub obrony przed roszczeniami strony przeciwne 

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

warunkiem ważności oferty oraz konieczne do realizacji umowy. 

9.  Przysługuje Pani/Pana prawo do 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10. nie przysługuje Pani/Pana 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą Klauzulą Informacyjną. 

 

 

     ………………..  ……………………………………. 

         data    czytelny podpis 

 


