……………………………………,

dnia.................................

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) …...............................................................................................................,
zamieszkały(a) w .................................................... przy ul. ........................................................,
legitymujący(a) się dowodem osobistym seria .............................. numer ............................................,
oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości zlokalizowanej
w
..................................
przy
ul.
.....................................................,
działka
nr …................................................ i wyrażam zgodę na wykonanie przez Pana/Panią*
…………………………………………………………………
zamieszkałym/zamieszkałą
w………………………………………..przy ul. ………………………………. jego/jej* kosztem
i staraniem inwestycji polegającej na wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie,
upoważniam
Inwestora
–
Pana/Panią
………………………………………………...
do zawarcia umowy o dotację z Gminą Syców i wyrażam zgodę na wypłacenie przyznanego
dofinansowania na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków Inwestorowi.
Oświadczam także, iż zapoznałem się z Zasadami, trybem udzielania i sposobu rozliczania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Syców, stanowiącymi załącznik do uchwały nr XXX/262/2021 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 25 lutego 2021 roku.

.............................................................................
(podpis właściciela/współwłaściciela*)

* - niepotrzebne skreślić (oświadczenie powinni złożyć wszyscy współwłaściciele posesji, na której
będzie przeprowadzona inwestycja).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Panią, że:
1) Administratorem przetwarzanych Pani danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie
2) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c 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 (RODO) celem przeprowadzenia procedury udzielenia dotacji w sprawie udzielania
dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zawarcia umowy.
3) Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości rozpoczęcia procedury w sprawie udzielania
dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zawarcia umowy;
4) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procedury w sprawie udzielenia dotacji
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przez okres przewidziany dla realizacji umowy i ustawy
o archiwizacji;
5) Posiada Pan/Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani
dotyczących narusza przepisy RODO
6) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest:
Sebastian Kopacki, adres email: rodo@sycow.pl
7) Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem
procedury w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zawarcia umowy
cywilnoprawnej w związku z powyższym.

…………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………
Czytelny podpis

