
UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
DEKLARACJA 

Przystąpienia do Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na 2022 r.  

 

1. Wnioskodawca:              

(imię i nazwisko) 

 

adres zamieszkania:              

                                   (nazwa miejscowości, nr domu, kod pocztowy) 

 

numer telefonu:              

 

2. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest: 

 

               

(miejscowość, nr domu) 

 

nr ewidencyjny działki:             

 

tytuł prawny do nieruchomości:            

(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny) 

 

3. Rodzaj dofinansowania obejmuje odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest, 

transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie:  

 ilość szacunkowa odpadów (m2 lub tony): …............................................................... 

 rodzaj odpadów........................................................................................................... 

                (płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad) 

4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) 

zgodnie z prawdą. 

 

 

 

.................................................... 

(data i podpis wnioskodawcy) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14, 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, 

iż:  

1. Administratorem Państwa danych jest  Wójt Gminy Cisna, reprezentujący Gminę Cisna 
(adres: Cisna 49, 38-607 Cisna, tel. kontaktowy: 13 46 86 338; e-mail: 
sekretariat@gminacisna.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą kontaktować się Państwo 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów 
Zawierających Azbest na 2022 r.   

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  stanowią przepisy  ustawy z dnia 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973), ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735) oraz art. 6 ust. 1 
lit. c) ww. Rozporządzenia.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane 
zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający                                          
z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 5  lat. 

6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą 
one podlegały decyzjom, których wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych.  

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich 
poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych 
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych,  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 
danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy. 

10. Odbiorcami Pani/Pana danych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające 
w postępowaniu na prawach strony, inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
z którymi podpisane zostały umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania. 

mailto:inspektor@cbi24.pl

