INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
(UWAGA! dla każdego obiektu sporządzamy odrębną informację)
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres:
województwo małopolskie, powiat miechowski, Gmina Słaboszów,
...................................................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Tytuł własności………………………………………………………………………………………….
4. Rodzaj zabudowy:


budynek mieszkalny,



budynek gospodarczy,



budynek przemysłowy,



budynek mieszkalno-gospodarczy,



inny.

5. Numer działki ewidencyjnej:
....................................................................................................................................................
6. Numer obrębu ewidencyjnego:
....................................................................................................................................................
7. Nazwa, rodzaj wyrobu:
 płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,
 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 inne:………………………………………………………………………………………………

8. Ilość posiadanych wyrobów:
…………………….m2
9. Stan wyrobów zawierających azbest:
 bez uszkodzeń
 drobne pęknięcia,
 duże uszkodzenia.

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
………………………………………………………………………………………………
Data:……………….2019 r.

Podpis:…………………………………………..

Klauzula RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, określane mianem RODO, uprzejmie informujemy, że:



administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słaboszów, 32-218 Słaboszów 57, dane
kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@slaboszow.pl,



Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania Programu usuwania azbestu na
podstawie art. 6 ust. lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) w związku z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu.



dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne.



dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.



osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania; a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,



obowiązek podania danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązków wynikających z Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu, tj. usunięcia i utylizacji wszystkich wyrobów zawierających azbest do
roku 2032.



administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie
podlegają profilowaniu.

