ANKIETA
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy
………………………………………………………..
2. Adres Wnioskodawcy
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
telefon kontaktowy………………………………………………………………………..
3. Lokalizacja planowanych prac
Funkcja budynku

Powierzchnia
pokryta płytami
azbestowymi
(m2 )

Rodzaj azbestu
(płaski, falisty)

Azbest składowany
(tona)

Gruz azbestowy
(tona)

mieszkalny
gospodarczy
Obora, stodoła
Inne (garaż , wiata)
RAZEM

(1 płyta o wymiarach 1,25 m x 1,10 m waży ok. 15 kg)
4. Określenie zakresu pomocy:
a) wnioskuje o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i utylizacja *
b) wnioskuje o pomoc w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zalegających na mojej
nieruchomości *
*

właściwe podkreślić

Oświadczam, że :
- deklaruje chęć uczestnictwa w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w przypadku
uzyskania przez Urząd Gminy zgody na przedłożenie terminu realizacji w/w programu.
Zostałem poinformowany, że
- wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Warunkiem realizacji przez Gminę
przedmiotowego programu jest uprzednie wyrażenia zgody na przedłożenie terminu realizacji programu pn.
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kozłów przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Realizacja programu będzie prowadzona przez okres na jaki Gmina uzyska przedłużenie.
Dofinansowanie obejmować będzie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest W ramach programu dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów zakupu i
wykonania nowego pokrycia dachowego, w miejsce dotychczasowego pokrycia zawierającego azbest
Ankiety należy składać do 30 kwietnia 2021
Data sporządzenia ……./….../2021

……………………………………..
( podpis)

Załącznik nr 11
do Polityki Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy w Kozłowie

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozłowie, 32-241
Kozłów 60, tel. 41 384 10 48, w imieniu którego działa Wójt Gminy Kozłów Jan Zbigniew
Basa.
2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kozłowie Pan Radosław Adamiec
mail r.ad@gazeta.pl).

(e-

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Gminy Kozłów w tym w
zakresie obsługi interesantów Urzędu Gminy w Kozłowie , w celach zapewnienia
bezpieczeństwa ( w formie monitoringu wizytowego), a także w celach zatrudnienia ( w
stosunku do pracowników i osób działających na podstawie umowy cywilnoprawnej), w
głównym zakresie z mocy prawa ( art. 6 ust. 1 lit. B f RODO) oraz w ograniczonym zakresie
na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą ( art. 6 ust.1 lit.a RODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , którym Administrator
zleci wykonanie czynności , z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (
podmioty przetwarzające) .
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą
międzynarodowej.

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi
okres ( co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat ) , co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy
uzna Pani /Pan , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , a konsekwencja nie podania
danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia czynności statutowych i załatwienia
sprawy przez Urząd Gminy w Kozłowie.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane sposób zautomatyzowany , np. w formie profilowania.

