
 

 

                            ….……………………, dn. ....................................... 

    

 

W N I O S E K 

 

o przyznanie dofinansowania  

na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest z terenu Gminy Pawłowiczki przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2022r. 

 

 

1.  Dane wnioskodawcy: 

      
Imię i nazwisko / Nazwa firmy, reprezentowana przez: 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Miejscowość 

 

 

 

Ulica Nr domu/mieszkania 

Nr telefonu* Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta 

pomocy publicznej** 

ADRES REALIZACJI PRZEDSIĘWIĘCIA 

Miejscowość 

 

 

 

Ulica Nr domu/mieszkania Nr ewidencyjny działki 

 
*Podanie numeru telefonu  nie jest obowiązkowe, ale numer telefonu umożliwi sprawny kontakt przy załatwieniu 

przedmiotowej sprawy, której dotyczy złożony wniosek. 

**Podanie numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy publicznej dotyczy tylko osób/podmiotów dla 

których otrzymanie dofinansowania będzie stanowiło pomoc publiczną. 

 

2. Forma własności nieruchomości 
             (zaznaczyć X we właściwej kratce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej  

 

   osobą fizyczną prowadząca działalności gospodarczą 

 

    rolnik 

 

    przedsiębiorca 

 

    inny (jaki) …………………… 



3. Rodzaj zabudowy, na którym znajdują się wyroby azbestowe: 
            (zaznaczyć X we właściwej kratce)                                                                               

 
 

budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą 

 

budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą 

 azbest składowany - związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 

rolniczą 
 azbest składowany – niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 

rolniczą 

 
      4. Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości: 
            (zaznaczyć X we właściwej kratce)                                                                               

 
 

dach 

 

elewacja 

 

wyroby zdemontowane (złożone na stosie) 

 

     5. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe: 
          (zaznaczyć X we właściwej kratce) 

 
 

budynek gospodarczy 

 

budynek mieszkalny 

 

budynek przemysłowy 

 

inny: jaki…………………………………………………………………. 

 

nie dotyczy – wyroby zdemontowane 

 

    6. Zakres prac objętych wnioskiem: 
          (zaznaczyć X we właściwej kratce) 
 

  

demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest 

(gdy wyroby znajdują się na budynku) 

 
  

transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest 

(gdy wyroby są składowane) 

 

 

     7. Powierzchnia: 

         

powierzchnia dachu lub elewacji                              m2 



powierzchnia płyt składowanych                          m2    

 

     8.  Rodzaj wyrobu zawierającego azbest 
           (zaznaczyć X we właściwej kratce) 

 
 

płyty azbestowo-cementowe płaskie 

 

płyty azbestowo-cementowe faliste 

 
 

Deklaruję uczestnictwo w projekcie polegającym na demontażu*, zbieraniu, transporcie                                  

i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na posesji, o której 

mowa wyżej i do których posiadam tytuł prawny. 

 

 

                                                                              
 

 

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

                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. oświadczenie potwierdzające, że posiadają tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku nieruchomości, do 

której tytuł prawny posiada kilka osób, obowiązkowo należy dołączyć pełnomocnictwa wszystkich, pozostałych 

współwłaścicieli na realizację zadania; 

2. informację o wyrobach zawierających azbest złożoną do właściwego Organu: Marszałka Województwa 

Opolskiego lub Wójta Gminy Pawłowiczki, sporządzoną zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

13  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie  wykorzystywania  wyrobów  zawierających  azbest oraz  

wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji lub urządzeń,  w  których  były  lub  są  wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31); 

3. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  w  sprawie 

sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania i  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  (Dz.  U. z 2004 

r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.); 

4. oświadczenie, że do dnia podpisania umowy dostarczę dokument potwierdzający zgłoszenie robót, związanych z 

demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej 

lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów 

budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana 

wymagająca pozwolenia na budowę; 

5. w przypadku ubiegających się o udzielenie pomocy de minimis: 

 wypełniony  formularz,  którego  wzór  określono  w  obowiązującym  rozporządzeniu  Rady  Ministrów z  

dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 

de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub wypełniony formularz informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący 

załącznik  do  Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  11  czerwca  2010  r. w  sprawie  informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 

2010 r., Nr 121, poz. 810), 

 zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i  pomocy  

de  minimis  w  rybołówstwie,  jakie  otrzymał  w  roku  podatkowym, w  którym,  ubiega  się o pomoc oraz 

w dwóch poprzednich latach podatkowych, bądź oświadczenia  o  nieotrzymaniu  takiej pomocy w tym 

okresie. 

 



 

Załącznik nr 1 do wniosku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a .................................................................................... legitymujący/a się 

.................................................................................... (numer dowodu osobistego lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

zamieszkały/a.........................................................................................................................................      

oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k.za składanie 

fałszywych zeznań, że:   

- posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków   

jako  działka   nr ................................... w obrębie miejscowości ........................................................ 

wynikające z tytułu:  

1) własności  

2) współwłasności*...............................................................................................................................                             

(wskazać współwłaścicieli – imię i nazwisko oraz adres) 

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

3) inne.....................................................................................................................................................          

 

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

                                                                                                (data i podpis wnioskodawcy)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1a do wniosku 
 
 

....................................................   .......................................... 
                                 miejscowość                             dnia 
 
 

 

 
Pełnomocn i c two  

 
Ja ........................................................................................... niżej popisany/na, zamieszkały/ła                                                          

                                                                       imię i nazwisko   
 

................................................................................................................ legitymujący/a się dowodem osobistym  
                   ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod, poczta 

 
Seria i Nr .................................................. wydanym przez ..................................................................................., 
                                 seria i nr                                                                                                                             nazwa organu wydającego  
 

jako współwłaściciel/ka nieruchomości położonej w ....................................................................................... 
                                                                                                                                            ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod, poczta 

 
upoważniam Pana/Panią ...........................................................................................................zamieszkałego/ą 

                                                                                                imię i nazwisko   
 
w .............................................................................................................................................. do złożenia  
                                                           ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod, poczta 
 
wniosku o dofinasowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu i materiałów zawierających azbest                              

z terenu powyższej nieruchomości i wyrażam zgodę na jego wykonanie. 

 
 

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

                                                                    podpis osoby upoważniającej                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do wniosku 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2): 

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

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

3. Rodzaj zabudowy3): ........................................................................................................................... 

4. Numer działki ewidencyjnej4): .......................................................................................................... 

5. Numer obrębu ewidencyjnego4):........................................................................................................ 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5):………………............................................................................................. 

7. Ilość posiadanych wyrobów6):…….................................................................................................... 

8. Stopień pilności7):.............................................................................................................................. 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8): 

a) nazwa i numer dokumentu:.................................................................................................................. 

b) data ostatniej aktualizacji:................................................................................................................... 

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:....................................................................................... 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):  

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

data ...................................................                                       ........................................................                                                           

                                                                                                                            (podpis) 

 

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, 

gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek 

mieszkalno-gospodarczy, inny. 
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu. 
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

– rury i złącza azbestowo-cementowe, 

– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 

– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 



– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

– szczeliwa azbestowe, 

– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

– papier, tektura, 

– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 

czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien 

azbestu), 

– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 
7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej                    z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz 

z 2010 r. Nr 162, poz. 1089). 
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego 

ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności 

planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do wniosku 

OCENA 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej: 

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

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 

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

Rodzaj zabudowy1): …………………………………………………………………...………... 

Numer działki ewidencyjnej2): ………………………………...……………………………..… 

Numer obrębu ewidencyjnego2): …………...……………..…...…………………………..…… 

Nazwa, rodzaj wyrobu3): .............................................................................................................. 

Ilość wyrobów4): .......................................................................................................................... 

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ...................................................................................... 

 

Grupa / 

nr 

Rodzaj i stan wyrobu 

 

Punkty Ocena  

I Sposób zastosowania azbestu   

1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  30  

2 Tynk zawierający azbest  30  

3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3)  25  

4 Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne)  10  

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien  60  

6 

 

Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), 

naruszona struktura włókien 

 30 

 

 

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej 

dużych ubytkach 

 15  

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń  0  

III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   

9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  30  

10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)  15  

11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  10  

12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne  10  

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne  0  

IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń 

użytkowych 

  

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu  30   

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem  25  

16 

 

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  25 

 

 

17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk)  20  

18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)   10  

19 

 

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 

pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem 

wentylacyjnym 

 5 

 

 

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 

pomieszczeń mieszkalnych) 

 0  

V Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ 

instalacji przemysłowej 

  

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców  40  

22 Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)  30  



23 Czasowe (np.: domki rekreacyjne)  15  

24 Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)  5  

25 Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub 

gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub 

instalacje) 

 0  

SUMA PUNKTÓW OCENY  

STOPIEŃ PILNOŚCI  

 

 

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli  

w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy 

uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić 

stopień pilności: 

Stopień pilności I  od 120 punktów 

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 

Stopień pilności II  od 95 do 115 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 

Stopień pilności III  do 90 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 

 

 

 

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

      Oceniający                                                                                    Właściciel / Zarządca 

(nazwisko i imię)                                                                                            (podpis) 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                    (adres lub pieczęć z adresem) 

 

Objaśnienia:  
1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu. 
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

 płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

 rury i złącza azbestowo-cementowe, 

 izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

 wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

 przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

 szczeliwa azbestowe, 

 taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

 wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

 papier, tektura, 

 inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb). 
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”. 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                  Załącznik nr 4 do wniosku 

…………………………………………………..      
                              Imię i nazwisko  

 

…………………………………………………. 
                              miejscowość 

 

…………………………………………………. 
       ulica, nr domu/mieszkania 

  

 

 

 

                                                                    OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że do dnia podpisania umowy dostarczę dokument potwierdzający zgłoszenie robót, 

związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy w wyniku 

rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów 

konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę; 

 

 
                                                                                           ................................................ 
                                                                                                                 (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Pawłowiczki reprezentowana przez Wójta Gminy Pawłowiczki Jerzego Treffon                      

z siedzibą przy Placu Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki adres e-mail: ug@pawlowiczki.pl, nr telefonu: 77 40 36 473 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz  Kwaśnik. 

Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest                              

i związanego z tym przyznania lub nieprzyznania usługi bezpłatnego demontażu wyrobów oraz odbioru odpadów zawierających azbest                          

z nieruchomości.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej w związku z przepisami takimi jak: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym,  

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,  

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

       -  uchwała nr XX/142/21  Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań                       

z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki przy udziale środków uzyskanych                                 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest      

     osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed      

      zawarciem umowy w związku z naborem i weryfikacją wniosków ogłoszonym przez Wojewódzki                  

      Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  o dofinansowanie w ramach         

      Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest -  w 2022 roku 

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

 W sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody można ją odwołać w dowolnym momencie składając pisemne 

oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres email: ug@pawlowiczki.pl Powyższe nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, 

brak ich podania będzie skutkowało niemożliwością rozpatrzenia wniosku i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. 

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jego podanie ułatwi ewentualny  kontakt z Panią /Panem.  

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, podmioty z którymi współpracuje Administrator: firma realizująca zadanie 

polegające na demontażu, zbieraniu oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest, dostawcy systemów informatycznych, firma 

hostingowa i dostawca poczty elektronicznej. 

7. Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zostaną przekazane do firmy zajmującej się realizacją zadania 

polegającego na demontażu, zbieraniu oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w celu ustalenia terminu odbioru lub  

demontażu wyrobów zawierających azbest. 

8. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez minimum 5 lat. 

Numer telefonu który jest daną dobrowolną, będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji zadania lub do momentu wycofania 

zgody. 

9. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić 

bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności 

postanowieniom art. 32 RODO. 

10. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 

RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 

danych osobowych (art. 18 RODO), 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany  (art. 20 RODO), 

e) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych, gdy przetwarzanie danych odbywa 

się na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO) 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO ( art. 21 RODO) 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 
         

 

   .…………………………………………………………….. 

           Data i podpis  
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