
 …........................., dnia ….......................  
   

     Urząd Gminy Cisek  

ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
WŁAŚCICIEL / UŻYTKOWNIK/  

NIERUCHOMOŚCI / INNA 

FORMA UŻYTKOWANIA              
 ( imię i nazwisko ) 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI /  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 

 

Ścieki odprowadzam do : ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić brakujące pola) 

1.  ☐ sieci kanalizacji sanitarnej 

2.  ☐ zbiornika bezodpływowego 
       ( szamba) 

Pojemność ( m3)  

Technologia wykonania zbiornika  
(np. kręgi betonowe, zalewane 

betonem, zbiornik poliestrowy itp.) 
 

3.  ☐  przydomowej oczyszczalni 

ścieków 

Pojemność ( m3) 
 

 

Typ przydomowej oczyszczalni 
 

 

 

 

 Oświadczam , że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Cisku 
 

 

 

                                                                                ………......…………………….. 
               Podpis właściciela (użytkownika) nieruchomości 

 
 

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Cisek, 
adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52  
2) kontakt do inspektora ochrony danych Urząd Gminy Cisek - info@cisek.pl 
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) 
i przydomowych oczyszczalni ścieków, (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
 w gminach) w zakresie, który jest potrzebny do prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne  
(szamb) i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym  
w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO); 
5) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, umów zawartych przez Administratora 

w celu realizacji zadania bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w Urzędzie Gminy Cisek w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 
7) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich 

sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody); 
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 


