Sejny, dn.……….......……
…………….................…………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwa wspólnoty mieszkaniowej / jednostki organizacyjnej*

…………………………………………
Adres zamieszkania / siedziby*

…………………………………………
Nr telefonu

…………………………………………
NIP (tylko w przypadku jednostki organizacyjnej, prowadzących działalność gospodarczą)

WNIOSEK
o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest
Właściciel / zarządca / użytkownik*………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Określenie nieruchomości, na której mają być wykonane prace przewidziane do
dofinansowania:
adres:…………………………………………………………………………………………….
działka nr………………………………………………………………………………………...
Rodzaj i ilość azbestu planowanego do usunięcia/już usuniętego*:
a) rodzaj:………………………………………………………………………………………
b) ilość (m2):…………………………………………………………………………………...
Rodzaj wyrobów (eternit płaski, eternit falisty) ………………………………………...
Przewidywany termin realizacji zadania ………………………………………………..
Określenie zakresu pomocy:
wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i utylizacja *
wnioskuję o dofinansowanie w zakresie transportu i unieszkodliwiania
zdemontowanych odpadów zawierających azbest zgromadzonych/zalegających na mojej
posesji *

..........................................................
podpis wnioskodawcy
*Właściwe zaznaczyć

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) –w
skrócie RODO, Urząd Miasta w Sejnach informuje:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500
Sejny. Z Administratorem skontaktować się można poprzez adres e-mail:sekretariat@um.sejny.pl lub
pisemnie na adres siedziby.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem
telefonu: 87 5162 073, adresem e-mail iod@um.sejny.pl lub pisemnie na adres siedziby.
Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz
na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: realizacji zadań ustawowych i statutowych,
wypełniania obowiązków prawnych, realizacji umów zawartych z kontrahentami, w pozostałych
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego
uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa. Przykładem
podmiotów, którym dane mogą być udostępnione są m. in. sądy powszechne, prokuratura, policja itp.
Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się
w związku ze sprawami prowadzonymi w Urzędzie Miasta w Sejnach, w celu realizacji interesu
prawnego uczestników postępowania.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu
realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się
wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania
danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają
przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych
osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłanką
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Burmistrza Miasta Sejny z siedzibą w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny w celu
realizacji zadania związane z otrzymaniem dofinansowania do transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
………………….….……………………………………………
podpis wnioskodawcy

