
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/417/2022 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 31 października 2022 r. 

…………………..., dnia ………...

............................................................
imię i nazwisko 

.............................................................
miejscowość, ulica, numer 

……………………………………….
kod i miejscowość 

………………………………………
telefon kontaktowy

………………………………………
PESEL

( Wzór)

O Ś W I A D C Z E N I E

współwłaściciela nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie  i użytkowanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków oraz wypłatę dotacji wnioskodawcy, który ubiega się o dofinansowanie 

budowy przydomowej  oczyszczalni ścieków 

Jako współwłaściciel działki nr ……………………………………….. położonej w gminie 
Brzeźnica, w miejscowości …………………………………,wyrażam zgodę na posadowienie, 
zainstalowanie i użytkowanie na przedmiotowej działce przydomowej oczyszczalni ścieków oraz 
wypłatę dotacji współwłaścicielowi Pani/Panu ..................................................................., 

ubiegającemu się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

………………………………..
podpis

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta. 
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres 
siedziby Urzędu Gminy: ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica lub poprzez e-mail: 
gmina@brzeznica.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
elektronicznie pod adresem e-mail: iod@brzeznica.pl lub tradycyjnie pisząc na adres siedziby 
Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku złożonego przez 
współwłaściciela nieruchomości dotyczącego udzielenia z budżetu gminy dotacji na 
dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w ramach działań zmierzających do 
zawarcia umowy podjętych na żądanie wnioskodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych 
z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, usług 
doradczych oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. 

5) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający 
z odpowiednich regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu 
o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt Jednostki. 



6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia przedmiotowego 
wniosku.

9) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

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


