ANKIETA DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Ankieta ma charakter sondażowy. Na jej podstawie oszacowane zostanie zainteresowanie
mieszkańców Gminy, którzy planują budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy
ewentualnym dofinansowaniu Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej
Kontakt: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska, tel. (33) 8766 004.
Ankietę należy składać w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska w Sekretariacie (parter, pokój nr 1) w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września 2019 r. (decyduje kolejność).
INFORMACJE O WŁAŚCICIELU/ WSPÓŁWŁAŚCICIELU* NIERUCHOMOŚCI
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Ulica, nr domu/lokalu
Telefon
E-mail
INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
Miejscowość/ obręb geodezyjny
Nr ewidencyjny działki
Tytuł prawny do nieruchomości

□ własność
□współwłasność
□ inne (jakie)

……………………………………
Ilość osób w gospodarstwie na dzień
składania ankiety
Średnia ilość zużywanej wody na potrzeby Średnie zużycie wody w miesiącu wynosi
gospodarstwa w ciągu ostatnich 12
………. m3
3
miesięcy (stan wg. wodomierza w m , w
przeliczeniu na 1 miesiąc)
…………………………
Miejscowość, data

……………………………………
podpis osoby wypełniającej ankietę

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem

Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Burmistrz
Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, adres
email: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl, tel. 33/8766-218.
2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony
danych, przesyłając e-mail na adres ochronadanych@kalwaria-zebrzydowska.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6, ust.1, lit. c oraz
w celu ewentualnej realizacji projektu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Kalwaria Zebrzydowska.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana
danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż
wynikający z przepisów ustawowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające
lub nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych,
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza
przepisy RODO.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nie będzie
podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
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Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Burmistrz
Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, adres
email: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl, tel. 33/8766-218.
4. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony
danych, przesyłając e-mail na adres ochronadanych@kalwaria-zebrzydowska.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6, ust.1, lit. c oraz
w celu ewentualnej realizacji projektu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Kalwaria Zebrzydowska.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana
danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż
wynikający z przepisów ustawowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające
lub nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych,
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza
przepisy RODO.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nie będzie
podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.

