Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/233/2018
Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 sierpnia 2018 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289
z późn. zm.)
Składający
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Świekatowo, przez których
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Miejsce składania
Urząd Gminy Świekatowo, ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo
Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO
UL. DWORCOWA 20A, ŚWIEKATOWO
86-182 ŚWIEKATOWO

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

PIERWSZA DEKLARACJA
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

 właściciel
współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym …...........................................................)
 użytkownik wieczysty
 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot …........................................................................................................................
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO







OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU¹

ADRES E-MAIL²

IDENTYFIKATOR REGON

PESEL

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
GMINA
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

POWIAT

NR DOMU
KOD POCZTOWY

NR LOKALU
POCZTA

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE
KRAJ
GMINA
MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO
ULICA

POWIAT

NR DOMU
KOD POCZTOWY

NR LOKALU
POCZTA

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (NR DZIAŁKI)
DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
………….........................................................................................................................
(należy podać liczbę mieszkańców)

Odpady komunalne gromadzone są w sposób:
selektywny
nieselektywny
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …...........................
słownie złotych:.........................................................................………………….....................................
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w
Świekatowie jest Wójt Gminy Świekatowo, ul. Dworcowa 20, 86-182 Świekatowo.
2.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Świekatowie, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w
Urzędzie Gminy w Świekatowie za pomocą adresu iod@swiekatowo.pl.
3.
Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Świekatowo - przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody.
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Świekatowie;
b)
realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Świekatowo;
c)
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b)
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Świekatowo
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Świekatowo.
6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a)
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e)
prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą jest dzieckiem.
8.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
9.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie
Gminy w Świekatowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
11.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich
danych osobowych i znam przysługujące mi prawa.

……………………………
(data i czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych moich osobowych w zakresie nr
telefonu i adresu e-mail w celach niezbędnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem
postępowania. Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest zgoda. Zostałem/am
poinformowany/na że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, zadania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora danych osobowych, jak również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, ze wyrażenie zgody jest
dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzielona zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
……………………………
(data i czytelny podpis)

