
 

 

Wnioskodawca:                                                                     …...…………, dnia…………….                                      

 

……………………………… 
( imię i nazwisko) 

 

 

………………………………                                                   Urząd Gminy Tomice 

( adres)                                                                                            ul. Wadowicka 51 

                                                                                                      34 -100 Tomice 
……………………………...  
( nr telefonu ) 
                                                                        
                                                   

 

WNIOSEK O ODBIOR ZDEMONTOWANYCH Z BUDYNKU 

WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
 

                                                                                                           
1. Właściciel nieruchomości:         

 

…………………………………………………………………………………………………... 
( imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres do korespondencji) 

 

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(adres miejsca, gdzie został przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego oraz numer ewidencyjny działki) 

 
 

3.  Rodzaj odpadów:   płyty eternitowe płaskie/ płyty faliste/ inne *……………………………… 

 

4.  Rodzaj obiektu z którego zdemontowano azbest:     budynek mieszkalny/ gospodarczy * 

 

5.  Szacunkowa ilość odpadów (w tonach): …………………………………………………... 

 

6. Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny władania w/w  nieruchomością na której 

zdemontowano wyroby zawierające azbest. 

 

7.  Oświadczam, że   obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest 

nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze 

zm.). 

 

8. Wyrażam zgodę na wejście na teren mojej posesji wykonawcy odbierającego odpady 

azbestowe. 
 

……………………………… 
(podpis) 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, tel. 

33 823 35 98, e-mail: gmina@tomice.pl (dalej „Administrator”) 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą: 

 adresu e-mail: iod.gmina@tomice.pl 

 poczty tradycyjnej poprzez wysłanie korespondencji na podany adres administratora danych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu informowania Pani/Pana o stanie realizacji złożonego 

wniosku. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów   

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy  

w Tomicach. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych w zakresie imię, nazwisko, adres, telefon będzie  firma, która 

zostanie wyłoniona w drodze przetargu na załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat. 

7. Pani/Pana dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  ani  do  organizacji międzynarodowych. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu 

następujące prawa:  

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od 

Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest 

uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO  

b) prawo żądania ich sprostowania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora 

niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo 

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 

oświadczenia.  

c) prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od 

Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych 

przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO 

d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od 

Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. Ust. 1 RODO  

e) prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego 

tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, 

czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a  lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie 

art. 6 ust 1 lit b RODO. 

Administrator zrealizuje przysługujące Pani/Panu prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na 
Administratorze nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający 
Administratora z obowiązku realizacji moich żądań. 
Aby skorzystać ze swoich praw ma Pani/Pan obowiązek złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania) do 
Administratora. Administrator może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej 
identyfikacji Pani/Pana osoby w związku z obsługą złożonego wniosku.    

9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO,  

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 

osobowych ze względu na miejsce swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tj. za pomocą systemów 

informatycznych. Administrator nie będzie wobec mnie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  

w tym nie będzie Pani/Pan podlegał(a) profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub 

prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 
 
Zapoznałem(łam) się:    ………………………….………………………………. 

      Data i podpis 
 


