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Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.) 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Odrzywół z siedzibą ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół. Z 

administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół; przez e-mail: 

info@odrzywol.ug.gov.pl; telefonicznie 48 6716 057.  

2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych 

danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem, którego wyznaczyliśmy w celu wspomagania wykonywania obowiązków ochrony 

danych osobowych. IOD można się kontaktować:  listownie na adres: ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół; przez e-mail: 

kancelaria.odo@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c) i e) RODO tj. w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub 

uprawnień administratora określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz opartych na nich aktach prawa 

miejscowego - w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia podstawy ulg i zwolnień w tej opłacie, 

jak i jej egzekucji, nadto w celu realizacji usługi odbioru odpadów. 

4) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i odbiór odpadów i jest niezbędne do identyfikacji podmiotu zobowiązanego do wnoszenia opłaty oraz właściciela 

nieruchomości, z której usługa ma być realizowana, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w 

przepisach prawa podatkowego. 

5) Dane osobowe mogą być ujawnione, przetwarzającym tj. dostawcom usług informatycznych, wykonawcom usługi odbioru odpadów. 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA POLA JASNE 

D - Z 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI D-1, D-2 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANY W PRZYPADKU WIELOŚCI PODMIOTÓW 

ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

A. OZNACZ ENIE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

 1. Województwo: 

 

2. Powiat: 

 

3. Gmina: 

 

4. Miejscowość: 

 

5. Ulica: 

 

6. Nr domu: 

 

7. Nr lokalu: 

 

8. Kod pocztowy: 

 

9. Poczta: 

 

10. Nr ewidencyjny działki (nieobowiązkowo): 

 

 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
                                      * dotyczy osoby fizycznej                                   **dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

 11. Imię pierwsze* / Pełna nazwa**  

 

 12. Nazwisko*  

 

 

 13. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) ** 

 

 14. PESEL * 

 

15. Numer telefonu 

 

 16.  Adres e-mail 

 

B. 2.  ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** 

  17. Kraj 

 

18.  Województwo 

 

19.  Gmina 

 

20. Miejscowość 

 

21.  Ulica 

 

22. Nr domu 

 

23. Nr lokalu 

 

24. Kod pocztowy 

 

25.  Poczta 

 

C. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 26. Data wypełnienia deklaracji  i czytelny podpis zobowiązanego: 
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6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania danych tj. 

przez okres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych oraz pobierania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi , nadto w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, nadto żądania ich sprostowania, jak i ograniczenia ich przetwarzania oraz 

usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych 

osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


