Kozy, dnia …………………………………..

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

URZĄD GMINY KOZY

ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

imię i nazwisko

…............................................................
adres

…………………………………………………………..
telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………………

data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kozy

Wniosek o użyczenie kompostownika
1. Wnoszę o użyczenie, na okres 36 miesięcy kompostownika o pojemności 800 litrów.
2. Kompostownik wykorzystywany będzie na terenie mojej nieruchomości, której jestem
właścicielem*/współwłaścicielem*/ użytkownikiem wieczystym*/zarządcą*, na której zamieszkują
mieszkańcy, położonej w Kozach ul. …………………………………………………………..nr……………..
3. Zamierzam poddawać procesowi kompostowania odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone powstające na terenie mojej nieruchomości, wskazanej w pkt. 2.
4. Oświadczam, że:
1) złożyłam(em) w Urzędzie Gminy Kozy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
2) nie posiadam względem Gminy Kozy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także
zaległości o charakterze cywilno-prawnym;
3) mam możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu na terenie nieruchomości opisanej
w pkt. 2;
4) zapoznałem się z warunkami użyczania kompostownika i je akceptuję;
5) zapoznałem się ze wzorem umowy nieodpłatnego użyczenia kompostownika oraz deklaruję chęć
jej zawarcia.
5. Po podpisaniu umowy użyczenia kompostownika deklaruję osobisty odbiór kompostownika,
w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Urząd Gminy Kozy.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w celu zawarcia umowy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach,
ul. Krakowska 4, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 338298650

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Olmą w Urzędzie Gminy Kozy, z siedzibą
w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 adres e-mail:
m.olma@kozy.pl, tel. 33 829 86 72.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
i w celu realizacji zawartej umowy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy użyczenia
kompostownika oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia 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.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy użyczenia
kompostownika. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia
przedmiotowej umowy.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

*właściwe podkreślić

