............................., dnia ………………………
(miejscowość)

Wójt Gminy Jarocin
37-405 Jarocin 159

WNIOSEK
o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest znajdujących
się na terenie gminy Jarocin.
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy*): ……………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………....
2. Adres zamieszkania (siedziby*): …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...…………….
3. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………….……………….
II. Dane obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest:
1. Adres: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................
2. Typ obiektu (np. garaż, budynek mieszkalny itp.): ……………………………………..…
....………………………………………………………………………...…………………
III. Dane wyrobów przewidzianych do usunięcia:
1. Typ wyrobu (np. pokrycie dachowe, elewacja itp.): …………………………….….….…
…………………………………………………………………………….…...…………..
2. Powierzchnia wyrobów przewidzianych do usunięcia (m2): ……………………………..
3. Szacowana masa wyrobów przewidzianych do usunięcia (tony): ………………..............
4. Stan wyrobu – stopień pilności usunięcia (I-najwyższy, III-najniższy): …………………
IV. Przewidywany termin rozpoczęcia ………………. i zakończenia …………………...
usuwania wyrobów.
V. Zobowiązuję się do:
1. Skorzystania z usługi przedsiębiorcy wyłonionego przez Gminę Jarocin,
2. Dokonania zgłoszenia (uzyskania pozwolenia na budowę*) do (od*) właściwego organu
budowlanego przed przystąpieniem do realizacji prac.
3. Partycypowania w kosztach realizacji programu w wielkości ustalonej przez Gminę
Jarocin.

……………………………….
Podpis
* – niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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 (“RODO")
informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin
reprezentowana przez Wójta Gminy Jarocin. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.
15 8713141, inspektordanych@gminajarocin.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w Ustawie Prawo ochrony
środowiska, „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów
nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. oraz w Uchwale Rady Gminy w Jarocinie nr XXI.141.2012 z dnia 28 grudnia
2012r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jarocin na lata
2012 – 2032". Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie z tytułu
wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym Administratora, związanych z demontażem wyrobów
zawierających azbest oraz ich transportem i unieszkodliwieniem.
3.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości będzie
firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, która
zostanie wyłoniona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm..
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy publiczne, zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)
– w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

……………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………
( podpis)

