Błaszki, dn. ..................................
.........................................................................................
(imię i nazwisko – składa osoba, na którą złożona
jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)
..........................................................................................
(Pesel)
...........................................................................................
(adres nieruchomości, z której ma być odbierany popiół )
……………………………………………………………………………………..
Numer telefonu (obowiązkowo)

Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki

...................................................
Numer identyfikacyjny deklaracji
(uzupełnia pracownik urzędu)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem zainteresowany(a) odbiorem popiołu wytworzonego na swojej
nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Błaszki w odrębnym pojemniku, zapoznałem się i zgadzam
się na warunki opisane w niniejszym oświadczeniu.

Pojemnik na popiół – wyłącznie 1 szt. – 120 l
Oświadczam, że we własnym zakresie wyposażę nieruchomość w pojemnik na popiół.
Popiół jest odbierany zgodnie z harmonogramem, oddzielnie od pozostałych odpadów,
jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.

………………………………………….
(czytelny podpis)

Informujemy, że jest możliwość zamówienia pojemnika na popiół od firmy odbierającej
odpady wraz z dostarczeniem na nieruchomość. W tym celu należy wypełnić druk
zamówienia i dołączyć do niniejszego oświadczenia.

Klauzula informacyjna RODO

1)
2)

3)

a)
b)
c)
d)
4)
5)

6)

7)
8)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016
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 (dalej: RODO), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Błaszek z siedzibą Plac Niepodległości 13, 98235 Błaszki zwany dalej Administratorem.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Błaszkach jest Pani Magdalena Kuszmider tel. (43) 82909-39, e-mail: iod@blaszki.pl
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zadań związanych z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez Gminę Błaszki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
związku z ustawą z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1454) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900),
a także na podstawie Uchwały Nr XXXV/212/17 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 22 czerwca 2017 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości w szczególności w celu:
zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wydawania zaświadczeń o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sporządzania upomnień i tytułów wykonawczych,
odbioru i ewidencji odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Błaszki,
Podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, chyba, że Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane na podstawie szczególnych
przepisów prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i umów tj. podmiot
realizujący umowę o wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, Poczta Polska S.A., bank obsługujący
jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz organy publiczne, sądy i
inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi archiwizacji
dokumentów.
 ٭niepotrzebne skreślić
Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej

…………………………………………………………………………………………
(Data i podpis)

