
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

 

 

W N I O S E K   

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

 Imię i Nazwisko .......................................................................................................................... 

 Adres zamieszkania: 

 ulica ............................................................... nr domu .......... nr mieszkania ............................ 

 kod pocztowy ....................... miejscowość ................................................................................ 

 nr telefonu (fakultatywnie) .......................................................................................................... 

 

2. Adres nieruchomości,  na terenie której występują wyroby zawierające azbest: 

ulica ............................................................ nr domu ............... nr mieszkania ..................... 

kod pocztowy .............................. miejscowość .................................................................... 

nr ewidencyjny działki ......................................... 

 

3. Rodzaj prac przewidzianych do zrealizowania: 

□  demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; 

□  zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

 

4. Opis zadania: 

- rodzaj budynku objętego wnioskiem ......................................................................................... 

- rodzaj powierzchni (dach / elewacja) ........................................................................................ 

- ilość wyrobów zawierających azbest [m2/Mg]........................................................................... 

- rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie) ............................................................. 

 

5. Przewidywany termin realizacji zadania................................................................................... 

 

6. Rodzaj nowego pokrycia dachowego....................................................................................... 

 

7. Oświadczam, iż znam treść Regulaminu „Programu usuwania azbestu i wyrobów   

zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2014 – 2032” oraz akceptuję 

postanowienia w nim zawarte. Ponadto oświadczam, że: 

a) jestem właścicielem, współwłaścicielem*, dzierżawcą*, najemcą*  nieruchomości 

wskazanej w punkcie 2, 



b) budynek, w którym zamierzam usunąć wyroby zawierające azbest nie jest wykorzystywany 

do celów działalności gospodarczej, 

 

Informujemy, że: 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 

44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, 

tel.     32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1; 

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z Gminą 

Rudziniec umowy; 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wykonawca robót; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwałości projektu, 

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani 

danych możemy odmówić zawarcia umowy; 

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.    

 
 

 

 

 

 

      …................................................... 
        czytelny podpis 
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