
 

………………………….., dnia …..……………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(imię i nazwisko/nazwa firmy*) 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

(adres zamieszkania/siedziby*) 

 

…………………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

 

Wójt Gminy Frysztak 
 

OŚWIADCZENIE 

O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO)  
 
Właściciel: ……………………………………………………………………………………… 
 
Adres  nieruchomości: …………………………………………………………………………. 
 
Numer ewidencyjny działki…………………………………………………………………….. 
 
Liczba osób zamieszkujących posesję: ………………………………………………………… 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż do gromadzenia nieczystości ciekłych z mojego 
gospodarstwa domowego posiadam: 
 

bezodpływowy (szczelny) zbiornik na ścieki o pojemności ………………. m
3
  

 
 
Dane techniczne zbiornika bezodpływowego: 
 
Technologia wykonania zbiornika 
 
…………………………………………………………………………………………………...  
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane betonem itp.) 
 
 
 
Częstotliwość opróżnienia zbiornika (m³/tydzień, miesiąc lub rok)……………………………………………. 

…………………………………................................................................................................... 
 
Potwierdzam zgodność powyższych danych: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, 

zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. Jednocześnie informuję, że znana jest mi treść klauzuli 

informacyjnej Administratora Danych Osobowych.  
 
 
 

……………………………. 

Podpis właściciela 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 
W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest zobowiązany złożyć 



nowe oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
 

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 
dalej RODO) informuję się, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Frysztak z siedzibą: Frysztak, ul. Ks. 
Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych – Pan Patryk Filip, za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@ug.frysztak.pl lub 

pisemnie na adres: Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak z 

dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenie ewidencji zbiorników 

bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest 6 ust. 1 lit e RODO  

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi;) w związku Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach w szcz. art. art.3 ust.3 pkt 1 i 2.  

Informacje o odbiorcach danych osobowych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, również na podstawie umów powierzenia 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Prawo do wniesienia skargi 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

wskazanego na wstępie. 

Obowiązek podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w 

oparciu o profilowanie. 

 

 
 


	Wójt Gminy Frysztak

