………………………,dnia………………..

………………………………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa)
………………………………………………………….
(adres: ulica, nr domu/lokalu)
………………………………………………………….
(kod pocztowy, miejscowość)

ZGODA NA PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ WAŁBRZYCH

Ja, niżej podpisany/a, jako właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne położonej w:

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

(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)

wyrażam zgodę na przystąpienie od dnia …………………………………………
do zorganizowanego przez Gminę Wałbrzych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
i odbieranie odpadów komunalnych powstałych na wyżej wymienionej nieruchomości.

………..………………………….
(czytelny podpis)

Objaśnienia:
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do organizowanego przez Gminę Wałbrzych systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Wałbrzych,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Gminy Wałbrzych deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druki deklaracji dostępne są na stronie internetowej www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu oraz w Biurze Obsługi Klienta. Wszelkie informacje
można uzyskać także pod numerem telefonu 74 66 55 122, 74 66 55 132, 74 66 55 196.

Niniejszą informację otrzymuje Pani/ Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118
www.um.walbrzych.pl
www.bip.um.walbrzych.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przystąpienie do systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
TOŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha,
Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e - mail: iod@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74
665 53 59 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i osobom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu
przekazywania korespondencji papierowej. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać
udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług
serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia 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 tj. przez okres 5 lat.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przystąpienie do
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

