Wieluń, dnia .........................................
Burmistrz Wielunia
plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na demontażu*/ spakowaniu, transporcie i utylizacji
odpadów

zawierających

azbest,

pochodzących

z pokrycia

dachu/elewacji

w miejscowości:

..................................... - Gmina Wieluń
Imię i nazwisko wnioskodawcy
PESEL
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów
zawierających azbest
(adres posesji, nr ewidencyjny działki)
Tytuł prawny do nieruchomości
Dane techniczne:
a) określenie budynku i szacunkowa ilość wyrobów
zawierający azbest do demontażu (w m2)
b) szacunkowa ilość odpadów zalegająca na
posesji (w m2)
c) rodzaj odpadów

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

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku wypełniłem/am zgodnie z prawdą.
Wyrażam zgodę na wykonanie prac objętych dofinansowaniem przez wskazanego przez Urząd Miejskim
w Wieluniu wykonawcę, który zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz
na przetwarzanie moich danych osobowych wraz z podanym numerem telefonu zawartym we wniosku w celu realizacji
zadania polegającego na „Unieszkodliwianiu odpadów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń”.

Uwaga- * niepotrzebne skreślić

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
informuję, że:
1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Burmistrz
Wielunia
z
siedzibą
w
Wieluniu,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania polegającego na usunięciu z terenu Gminy Wieluń zalegających
na posesjach od-padów zawierających azbest na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz Uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu Nr XXXIX/475/14 z dnia 21.05.2014 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu finansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego 2014 rok poz. 2067, 2017 rok poz. 4271).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo
do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa § 7 regulaminu finansowania kosztów usuwania
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
w Wieluniu Nr XXXIX/475/14 z dnia 21.05.2014 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2014 rok poz. 2067, 2017 rok poz. 4271).
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

