Węgrów, dnia .........................................
..........................................................
(imię i nazwisko)

..........................................................
..........................................................
(adres)
..........................................................
(nr telefonu)

Wójt Gminy Liw
ul. Mickiewicza 2
07-100 Węgrów
WNIOSEK
o włączenie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Liw”
Zwracam się z prośbą o włączenie mnie do programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Liw przy istniejącym/nowobudowanym* budynku
mieszkalnym

zlokalizowanym

w

miejscowości..................................................,

nr

działki..............................
Ilość osób mieszkających w gospodarstwie domowym ............................................
Oświadczam, że:
1. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem
Gminy.
2. Będę użytkował/a oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz
zaleceniami producenta.
3. Zapoznałem/am się i akceptuję treść „Programu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Liw”
4. Wyrażam zgodę na przesunięcie, terminu realizacji zadania w przypadku braku
możliwości pozyskania środków z WFOŚiGW w Warszawie w roku planowanej
budowy.
*- niepotrzebne skreślić

.............................................
(podpis wnioskodawcy)

Verte

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Liw ul. Mickiewicza 2
07-100 Węgrów;



Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych, z
którym można się kontaktować adres e-mail; iod@liw.pl, telefon 25 792-28-21;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z realizacją zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Liw”;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uczestniczące w
realizacji zlecenia oraz organy kontrolne i nadzorcze;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje
odmową zawarcia umowy

Węgrów, dn. …………………………..

………..………………………………
(czytelny podpis)

