…………………………..……………

………………………………………….

Imię i nazwisko

Miejscowość, data

…………………………………………
Adres

DEKLARACJA PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI GAZOWEJ

Ja

niżej

podpisana/y,

deklaruję

wolę

przyłączenia

nieruchomości

położonej

w miejscowości …………………………, adres . ……………………….., nr działki ……………
do sieci gazowej na potrzeby grzewcze:

□ w sezonie zimowym 2021/2022; □ w późniejszym terminie

…………………………………
podać przewidywany okres
przyłączenia nieruchomości

Obecnie posiadam piec grzewczy na następujące paliwo:
□ węgiel
□ pelet
□ olej opałowy
□ inne …………………..…………….……..
podać rodzaj, ilość i jednostkę miary

Rocznie zużywam ………………………………. paliwa grzewczego.
podać ilość i jednostkę miary

Oświadczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem Danych Osobowych, które podałam/podałem w niniejszej deklaracji, jest Burmistrz
Zawadzkiego z siedzibą w Zawadzkiem, 47-120, ul. Dębowa 13; kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@zawadzkie.pl
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym w zakresie przyłączenia do sieci gazowej.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych będzie art. 6 ust. 1 pkt e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi).
3. Odbiorcą moich danych osobowych, dotyczących spraw określonych we wniosku, będą: Administrator Danych
Osobowych oraz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2,45-071
Opole. Administrator danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać moich danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Moje dane osobowe, dotyczące spraw określonych w niniejszej deklaracji, będą przechowywane do czasu
określonego w przepisach odrębnych.
5. Przysługują mi prawa:
• dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
6. Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
Administratora Danych, w tym profilowaniu.
7. Wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych Administratora Danych
Osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej o adresie http://bip.zawadzkie.pl/1312/459/rodo.html.

…...........….....................................
podpis składającego deklarację

