
Gmina Parczew 

ul. Warszawska 24 

21-200 Parczew 

 

 

ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

 

Właściciel nieruchomości/ 

Użytkownik/ 

Inna forma użytkowania* 

 

Adres nieruchomości  

Numer działki  

Numer telefonu  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ* 
Tak Nie 

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków 

Pojemność (m3)  

Technologia wykonania zbiornika 

(kręgi betonowe/metal/tworzywo sztuczne etc./ 

typ przydomowej oczyszczalni ścieków) 

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiornika?* 
Tak Nie 

Nazwa firmy świadczącej usługę wywozu 

nieczystości 
 

Podać częstotliwość opróżniania zbiornika 

(m3/tydzień, miesiąc, kwartał, rok) 

W przypadku przydomowej oczyszczalni podać ilość 

wywożonego osadu 

 

*niepotrzebne skreślić 

Ponadto informujemy, iż zgodnie z §5 ust. 1 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Parczew nieczystości ciekłe powinny być usuwanie  z nieruchomości z częstotliwością 

nie rzadziej niż raz na kwartał.  



Zał. nr 4 do Polityki Ochrony 

Danych zmienionej zarządzeniem 

z dnia  

24 maja 2019 r. 

Wzór klauzuli informacyjnej 

 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Parczew reprezentowana przez Burmistrza Parczewa 

(adres: ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, numer telefonu: 83/3551224). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@parczew.com lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania ewidencji zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba), ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, 

kontroli umów dotyczących korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te 

usługi, kontroli przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 

ścieków bytowych, kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 

przydomowych oczyszczalni ścieków, prowadzenia postępowania administracyjnego w celu 

nakazania przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, ponadto w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                              

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
 

 


