
              Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.0511.2021

Wójta Gminy Ornontowice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

…………………………………………..

Imię i nazwisko

…………………………………………..

…………………………………………..

Adres zamieszkania

…………………………………………..

Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE

Jako  właściciel/współwłaściciel*  nieruchomości  położonej  w  Ornontowicach

przy ul. …………………………………………………….., oświadczam że:

1.  wyrażam  zgodę  na  budowę  przydomowej  oczyszczalni  ścieków na  nieruchomości

oznaczonej numerem ewidencyjnym: …………………………………………………………………..,

2. wyrażam zgodę i upoważniam do zawarcia w moim imieniu umowy o dotację z:

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

(imię i nazwisko osoby, która złożyła wniosek o przyznanie dotacji)

oraz wypłatę wyżej wskazanej osobie dotacji celowej na podany przez nią rachunek bankowy.

………………………………………….. …………………………………………..
            (miejscowość, data)                                 (podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (NUMER TELEFONU)

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego numeru telefonu na potrzeby kontaktu
i  komunikacji  w  związku  ze  złożonym  wnioskiem  o  udzielenie  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy
Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
Zgodę  wyraziłem/am  dobrowolnie  oraz  zostałem/am  poinformowany/a,  iż  przysługuje  mi  prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…..………………………………………………..
                                                                                                    (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO i jej podpisanie



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ornontowice reprezentowana przez Wójta
Gminy  Ornontowice  z  siedzibą  w  Urzędzie  Gminy  w  Ornontowicach,  ul.  Zwycięstwa  26a,
43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl. 
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym może  się  Pani/Pan  skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  złożenia  oświadczenia  oraz  rozpatrzenia
i realizacji  wniosku  o  udzielenie  dotacji  celowej  na  realizację  budowy  przydomowych  oczyszczalni
ścieków na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z: ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Uchwały Nr XXXVII/295/21 Rady Gminy Ornontowice
z dnia 18 listopada 2021 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających
dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu
przedawnienia  roszczeń  oraz  obowiązkowy  okres  przechowywania  dokumentacji,  ustalany  zgodnie
z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer działki jest
niezbędne  w  celu  złożenia  oświadczenia  oraz  rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie  dotacji  celowej
na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych: numer telefonu jest dobrowolne i posłuży wyłącznie dla
kontaktu i komunikacji.
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