USUWAMY AZBEST
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Zebrzydowice Uchwały Nr XV/149/12 z dnia
26 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów
zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Zebrzydowice – prosimy o wypełnienie
niniejszej ankiety.

ANKIETA – DEKLARACJA
Zebrzydowice, dnia ………………………..
………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………..
……………………………………………….
(Adres zamieszkania)

………………………………………………..
………………………………………………..
(Adres budynku dla osób zamiejscowych)

………………………………………………..
(Nr telefonu kontaktowego)

Wójt Gminy Zebrzydowice
Zgłaszam konieczność wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym*,
gospodarczym*, innym obiekcie …………………………………………………………*, lub
docieplenia elewacji budynku * - w 20….. roku.
Wymiana polegać będzie na zmianie pokrycia budynku – elewacji budynku
z eternitu……...………………………………………………………………………………... m2
(podać typ np. caro I, płyta falista lub inny)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(podać powierzchnię, rodzaj eternitu i jakim materiałem przyjaznym dla środowiska zostanie zastąpiony
eternit – bądź zdjęcia płytek eternitowych z elewacji budynku i zastąpienie ich tynkiem lub obiciem z drewna)

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o objęcie mojego wniosku o demontaż, transport i
utylizację materiałów zawierających azbest dofinansowaniem.
…………………………………………………
(podpis Wnioskodawcy/ Wnioskodawców)

Klauzula informacyjna:
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy
Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, tel. + 48 32 475 51 00, adres e-mail:
ug@zebrzydowice.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410
Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail iod@zebrzydowice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do
demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest.
4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z
mocy prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w pkt 3 oraz w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
6. Przysługuje Panu/Pani możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także wniesienia
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości realizacji sprawy.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z w/w informacją oraz wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w
zakresie obejmującym numer telefonu były przetwarzane przez Gminę Zebrzydowice w celu ustalenia daty
wizji lokalnej – oględzin. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie poprzez pisemny wniosek.

…………………….…………………
(czytelny podpis)

