Zebrzydowice, ………………………………………

………………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………………….
………………………………………………….
tel. kontaktowy

Urząd Gminy Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 6
43- 410 Zebrzydowice

Wniosek o użyczenie kompostownika

Proszę o użyczenie na okres 36 miesięcy kompostownika o pojemności
1000 l, który będzie użytkowany na terenie nieruchomości położonej w
………………………………………………………………………………………………………………………..
przy ul. …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………..
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie
zawartym we wniosku przez Wójta Gminy Zebrzydowice, na czas realizacji
umowy użyczenia kompostownika.
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w
dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. z 2018r. poz. 1000).
1) Oświadczam, że złożyłam/em deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
oraz nie zalegam z żadnymi opłatami na rzecz tut. Urzędu.
2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem nr SG.0050.15.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 04.04.2018r.w sprawie przyjęcia
programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Zebrzydowice i je
akceptuję.
3) Oświadczam, że zobowiązuję się do użytkowania kompostownika przez
okres 36 miesięcy, a w przypadku zbycia nieruchomości w okresie 36
miesięcy od daty zawarcia umowy użyczenia kompostownika zobowiązuję
się do przeniesienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy
na kolejnych właścicieli nieruchomości.
4) Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem zebranych danych osobowych jest Urząd Gminy
Zebrzydowice dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy użyczenia
kompostowników;
b) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z odmową zawarcia umowy użyczenia kompostownika;
c) zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych
zawartych w zbiorze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

………………………………………………………
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

Pouczenie

1) Wniosek o użyczenie kompostownika może złożyć każdy mieszkaniec
Gminy Zebrzydowice, który:
−

jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym
znajdującej się na terenie Gminy Zebrzydowice nieruchomości
zamieszkałej, zabudowanej domem jednorodzinnym, w zabudowie
bliźniaczej lub szeregowej;

−

ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;

−

złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;

−

nie posiada względem Gminy oraz jednostek Gminy zaległości z
tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o
charakterze cywilno-prawnym.

2) W przypadku zmiany właściciela nieruchomości Użytkownik zobowiązuje
się do powiadomienia Urzędu Gminy Zebrzydowice w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia zmiany celem sporządzenia aneksu umowy.
3) Zainteresowany właściciel wystąpi z wnioskiem o użyczenie
kompostownika oraz podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym
terminem obowiązywania.
4) O rozdysponowaniu kompostowników decyduje kolejność złożonych
wniosków.
5) Wnioskodawca zostanie poinformowany - telefonicznie – o terminie
podpisania umowy użyczenia kompostownika.
6) Użytkownik w dniu podpisania umowy zostanie powiadomiony o miejscu i
terminie odbioru kompostownika, nie później niż do 14 dni od daty
zawarcia umowy.
7) Osoba zainteresowana kompostownikiem po podpisaniu umowy otrzyma
wraz z kompostownikiem instrukcję montażu kompostownika oraz
instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania.
8) W celu skutecznego odbioru kompostownika należy przedstawić podpisany
egzemplarz umowy.
9) W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:
−

wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych
przez siebie odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do
kompostownika;

−

należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy,
niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji
kompostownika;

−

w przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie, powstałego z winy
Użytkownika, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy
Zebrzydowice wartości kompostownika pomniejszonej o 1/36 jego
wartości za każdy miesiąc użytkowania.

10)

W przypadku zbycia nieruchomości w okresie 36 miesięcy od daty

zawarcia umowy użyczenia kompostownia, użytkownik przeniesie
zobowiązanie wynikające z zawartej umowy na kolejnych właścicieli
nieruchomości.

………………………………………………………
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

Klauzula informacyjna RODO – użyczenia kompostowników
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 „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410
Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, tel. +48 32 475 51 00, adres e-mail:
ug@zebrzydowice.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice,
43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, adres email:
iod@zebrzydowice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO w związku z realizacją programu bezpłatnego użyczenia
mieszkańcom gminy kompostowników na podstawie Zarządzenia nr
SG.0050.15.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 04.04.2018r. w
sprawie przyjęcia programu użyczania kompostowników na terenie Gminy
Zebrzydowice.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach
prawa oraz w przepisach dotyczących archiwizowania dokumentacji.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być te podmioty, które
uprawnione są do ich uzyskana na podstawie przepisów prawa.
6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od
Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.
8. Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa.

