
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  Wójt Gminy Zębowice 

informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zębowice, mający siedzibę przy ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice,  tel. 

77 42 16 076, 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w 

Zębowicach pod adresem email: iod@zebowice.pl  lub nr tel. 77 7216 076, 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z 

dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych, 

4) Dane nie będą przekazywane. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych, 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 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, 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

9) Dane podaje się dobrowolnie. 

 

 

 

 

Zębowice, dn. …………………………………..

proszę wypełnić pola zaznaczone kolorem szarym

Uzyskałem 

NIE*

NIE*

NIE*

Podpis Właściciela Nieruchomości Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

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

UWAGI:

bioodpady przeznaczam do karmienia zwierząt * zaznaczyć właściwe TAK*

trawę koszę bez kosza * zaznaczyć właściwe TAK*

inne * zaznaczyć właściwe TAK*

Oświadczam, iż na nieruchomości jak wyżej, prowadziłem kompostowanie odpadów ulegających 

biodegradacji. Do kompostowania przeznaczyłem litrów bioodpadów.

litrów kompostu. Wytworzony kompost wykorzystałem w przydomowym ogrodzie.

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ 

ZNAJDUJE SIĘ KOMPOSTOWNIK

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z ILOŚCI ZEBRANYCH  BIOODPADÓW

 I WYTWORZONEGO KOMPOSTU za rok 2022


