Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta
Nr 255/XVII/20 z dnia 7.04.2020 r.

Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
ŻORY, UL. SKOŚNA 150
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna

4. spółka nie mająca
osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel nieruchomości

2. współwłaściciel

3. użytkownik wieczysty

4. jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu
3. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię**

5. inny podmiot władający nieruchomością

KOWALSKA MARIA
4. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
5. Numer telefonu kontaktowego (pole nieobowiązkowe)
6. Adres poczty elektronicznej (pole nieobowiązkowe)

00987654321
333 444 555

mkowalska@email.pl
B.2 ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA
2. Województwo

1. Kraj

ŚLĄSKIE

POLSKA
4. Gmina

3. Powiat

ŻORY

5. Ulica

ŻORY
7. Miejscowość

6. Numer domu / Numer lokalu

SKOŚNA

150

8. Kod pocztowy

ŻORY
C. KLAUZULA INFORMACYJNA

9. Poczta

ŻORY

44-240

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1.
Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44240 Żory, tel. 32 4348200, email: umzory@um.zory.pl
2.
W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@um.zory.pl,
tel. 32 43 48 133.
3. Pana/i dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2019 poz. 2010 ze zm.).
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach
prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np. podmiotom serwisującym systemy
informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe, podmiotom świadczącym usługi w zakresie gospodarowanie odpadami
komunalnymi) oraz innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią
dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

D.
OŚWIADCZENIE
I
PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ/OSOBY
UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.
1. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

4.05.2020

2. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

Maria Kowalska

