
Data....................................... 
 

 
Burmistrz Czchowa 
Rynek 12 
32 – 860 Czchów 

 

 
Wniosek o udzielenie dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania 

 
wyrobów zawierających azbest 

 

 
1. Wnioskodawca.......................................................................................................................... 

 
2. Adres wnioskodawcy ............................................................................................................... 

 
Kod pocztowy........................................................................................................................... 

 
Telefon...................................................................................................................................... 

 
3. Szczegółowy opis przedsięwzięcia (dokładne określenie nieruchomości z podaniem numeru 

działki, zakres prac objętych wnioskiem) 

…............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
 
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 

 
- termin rozpoczęcia prac …...................................................................................................... 

 
- termin zakończenia prac …..................................................................................................... 

 
- ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do demontażu i/lub unieszkodliwienia 

(powierzchnia w m, masa Mg) …........................................................................................... 

 

5. Uwagi i informacje dodatkowe: 

…............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
 

 
6. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informujemy, zgodnie z wymogami art. 13 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 

RODO), że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Czchów, reprezentowana przez Burmistrza 

Czchowa, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 146 621 710, e-mail: gmina@czchow.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

telefonicznie 146 621 711 lub e-mail: iod@czchow.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe podane we wniosku będą przetwarzane w celu udzielenia 

dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi), w związku z: 

• Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjęty w dniu 14 lipca 

2009 r. 

przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

• Uchwałą Nr XXX/298/2017 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czchów wraz ze szczegółową 

inwentaryzacją” 

5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotowi, który zostanie wyłoniony do 

świadczenia usługi usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, a następnie przez okres archiwizacji wskazany w przepisach prawa, w 

szczególności w obowiązującej administratora instrukcji kancelaryjnej. 

7) Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednak część tych 

praw może być ograniczona przez inne przepisy prawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia wniosku, a 

następnie udzielenia dofinansowania. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, a także nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

10) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

…......................................…....................................................                                                                                                                                       

podpis właściciela lub użytkownika obiektu 


