Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie. - załączniki

Wydanie: 2

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków…

Wypełnia Urząd
Numer wniosku: …………………………………………..…….
Data wpływu: …………………………………………………….

……………………………………………….
Miejscowość i data

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU
„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”
Ja, niżej podpisany/a* (właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości)
…………………..……………........………………………..….……………………………………………………………………….…………

zamieszkały/a pod adresem: ...…………………………………………………………..…….......………………………………….
tel.: ….............………..…..……………………… e-mail: ………………………………...……………………………...……………………
wnioskuję o przyznanie grantu w ramach projektu pn.: „Unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie” planowanego do realizacji przez
Gminę Pietrowice Wielkie w ramach Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu
Zachodniego.
Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym
budynku stanowiącego część nieruchomości* (*niewłaściwe skreślić), położonej na terenie
Gminy Pietrowice Wielkie, w miejscowości: …………………………………………………………… przy ulicy
…………………………………………………………………………………………………….… i mam prawo do dysponowania
powyższą nieruchomością umożliwiając kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest.
I.
1.

Informacje o nieruchomości
Lokalizacja:

2.

miejscowość ………………………………………….. ulica ………………………………………………….. nr …………..
Rodzaj obiektu:

□

Budynek mieszkalny

□

Budynek niemieszkalny
(proszę wskazać rodzaj oraz przeznaczenie budynku)

…………………………………………………………………........................

II. Informacje o zakresie prac w ramach Inwestycji objętej Grantem1
1.

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów i materiałów zawierających azbest.

□
1

Wybraną opcję proszę zaznaczyć krzyżykiem.

Data wydania 23.07.2020 r.
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2.

Wydanie: 2

Odtworzenie pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem
wyrobów zawierających azbest.

□
3.

Powierzchnia dachu objęta inwestycją: …………………..………. (w m2).
Uwaga! Poziom dofinansowania w ramach Projektu wynika bezpośrednio z powierzchni
dachu, z której usuwane są wyroby zawierające azbest. Maksymalna powierzchnia dachu
objęta Grantem nie może być większa niż powierzchnia dachu, z której usunięto wyroby
azbestowe. Na etapie realizacji inwestycji nie ma możliwości zwiększenia powierzchni
dachu. W przypadku podania zawyżonej powierzchni dachu, grant będzie wypłacany tylko
i wyłącznie do faktycznej powierzchni dachu, z której usunięto azbest. Powierzchnia
dachu będzie zatwierdzana przez Wykonawcę inwestycji i potwierdzana w Protokole
odbioru końcowego.

4. Rodzaj pokrycia dachowego, które wykonane zostanie w ramach Inwestycji objętej
Grantem:

□ papa
□ dachówka bitumiczna
5.

□ dachówka cementowa lub ceramiczna
□ blacha dachówkowa powlekana
□ blacha trapezowa lub płaska ocynkowana

Rodzaj usuwanych wyrobów zawierających azbest:
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

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.
6.

Planowany rok realizacji Inwestycji objętej Grantem (proszę wybrać wyłącznie jedną datę)

□

Rok 2021

Data wydania 23.07.2020 r.

□

Rok 2022
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III. Oświadczenia Wnioskodawcy
Niniejszym oświadczam, że:

❏ Członkowie gospodarstwa domowego objętego niniejszym Wnioskiem posiadają kartę
dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz.U. 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.). Na potwierdzenie spełnienia kryterium dołączam
kserokopię posiadanej karty dużej rodziny.

❏ W skład gospodarstwa domowego wchodzi rodzina zastępcza w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r. poz. 821). Na potwierdzenie spełnienia kryterium dołączam postanowienie
sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

❏ W budynku objętym Projektem jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub rolnicza.
❏ W budynku objętym Projektem nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub
rolnicza.

❏W

budynku mieszkalnym nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność
gospodarcza lub rolnicza.

❏ Wnioskodawca mieszka w budynku, gdzie przeprowadzona zostanie Inwestycja objęta
Grantem.
Ponadto, oświadczam, iż:
− Będę utrzymywać funkcjonowanie budynku w którym przeprowadzona zostanie
Inwestycja objęta Grantem, zgodnie z jego przeznaczeniem w okresie Trwałości
projektu.
− Deklaruję pokrycie kosztów przekraczających wysokość przyznanego grantu oraz
kosztów niekwalifikowanych przedsięwzięcia.
− Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu
„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie” oraz wszystkimi jego załącznikami i akceptuję treść tych dokumentów, będąc
świadomym/świadomą wymagań wynikających z Regulaminu obejmujących m.in.:
− nie ma zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy.

…………………………………………………
Data (dd/mm/rrrr)

…………………………………………………
Podpis Grantobiorcy

Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu:
1a. Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do
nieruchomości (jeżeli dotyczy).
1b. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
1c. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
1d. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
1e. Formularz RODO

* - niewłaściwe skreślić
Data wydania 23.07.2020 r.
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Załącznik nr 1a. do Wniosku o przyznanie grantu

Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych właścicieli/posiadaczy
innego tytułu prawnego do nieruchomości
Ja ……………............................................................................. zamieszkały/a w ……………………………………...…………………
przy ul.
nr:

…………………………………………………………………………

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

upoważniam Pana/Panią

, wydanym przez

legitymujący/a się dowodem osobistym

…………………………………………………………….………………….

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

zamieszkałego/zamieszkałą

w ……..................................………………………… przy ul. ………………………………………………………………..………………..
legitymującego/ą się dowodem osobistym nr: .................................................................................., wydanym przez
…………………………………………………….

do reprezentowania mnie w całym procesie realizacji Projektu

pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie".

…………………………………………………
Data (dd/mm/rrrr)

…………………………………………………
Czytelny podpis
właściciela/współwłaściciela nieruchomości

Załącznik nr 1b. do Wniosku o przyznanie grantu

Pełnomocnictwo do reprezentowania przez pozostałych właścicieli/posiadaczy
innego tytułu prawnego do nieruchomości
Ja ……………............................................................................. zamieszkały/a w ……………………………………...…………………
przy ul.
nr:

…………………………………………………………………………

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

, wydanym przez

legitymujący/a się dowodem osobistym

…………………………………………………………….………………….

ustanawiam jako pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania mnie w całym procesie
realizacji Projektu pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy
Pietrowice Wielkie” Pana/Panią

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

zamieszkałego/ą

w ……..................................………………………… przy ul. ………………………………………………………………..………………..
legitymującego/ą się dowodem osobistym nr: .................................................................................., wydanym przez
…………………………………………………….

…………………………………………………
Data (dd/mm/rrrr)

Data wydania 23.07.2020 r.

…………………………………………………
Czytelny podpis
właściciela/współwłaściciela nieruchomości
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Załącznik nr 1c. do Wniosku o przyznanie grantu

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia 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

1

2

3

4

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)

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
14

Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
Bezpośrednio w pomieszczeniu

Data wydania 23.07.2020 r.
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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

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:
1. Stopień pilności I od 120 punktów (wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób
bezazbestowy) lub zabezpieczenie)
2. Stopień pilności II od 95 do 115 punktów (wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku)
3. Stopień pilności III do 90 punktów (wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat)

…………………………………………………
Miejscowość i data (dd/mm/rrrr)

…………………………………………………
Oceniający Właściciel/Zarządca
(nazwisko, imię, podpis)

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".

Data wydania 23.07.2020 r.
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Załącznik nr 1d. do Wniosku o przyznanie grantu

INFORMACJA O WYROBACH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
(na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.
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 2011r. Nr 8, poz. 31/).
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 (dd/mm/rrrr)

…………………………………………………
Podpis Grantobiorcy

Objaśnienia:
1) Za wyrób zawierający azbest uważa 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.
Data wydania 23.07.2020 r.
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3)
4)
5)

6)
7)

8)

Wydanie: 2

Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy,
inny.
Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
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 1997r. 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 1997r. 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.
Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku 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 2010r. Nr 162, poz. 1089)
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.

Data wydania 23.07.2020 r.
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Załącznik nr 1e. do Wniosku o przyznanie grantu

FORMULARZ INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Realizacja projektu wymaga przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców,
Uczestników Projektu i ich pełnomocników.
Dane osobowe będą przetwarzane z poszanowaniem przepisów o ochronie danych
osobowych, w tym w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 (zwane dalej RODO).
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą umową, jest
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie z siedzibą w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie przy ulicy
Szkolnej 5, 47-480 Pietrowice Wielkie.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
listownie, na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną, na adres:
iod@pietrowicewielkie.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
Gmina będzie przetwarzać dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 w celu:
a) realizacji zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w
związku z postanowieniami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy,
b) podjęcia działań niezbędny do zawarcia oraz realizacji umowy z Uczestnikiem Projektu,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. w sytuacji postępowania sądowego
lub postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e i f RODO.
Z poszanowaniem poufnego charakteru danych osobowych Uczestnika Projektu, w tym
stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając
możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być
ujawniane:
a) podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi, bądź podmiotowi przetwarzającemu, któremu powierzono
dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w
Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie;
b) podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu.
Dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 mogą zostać udostępnione podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji
Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej;

Data wydania 23.07.2020 r.

Strona 9 z 10

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie - załączniki.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Wydanie: 2

Dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 mogą zostać przekazane Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego - Instytucji Zarządzającej RPO WSL 20142020;
W zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe osób wskazanych w ust. 8
będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu
Gminy Pietrowice Wielkie.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o
których mowa w pkt d. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą przechowywane w
celach archiwalnych przez 25 lat, a następnie przekazane do Archiwum Państwowego –
zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres
przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.
Osoby uczestniczące w Projekcie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze
stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do
ograniczenia przetwarzania. Ponadto Uczestnik Projektu ma prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie
zgody. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub
Inspektorem Ochrony Danych.
Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO,
ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.
Osobom uczestniczącym w Projekcie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, iż przepisy RODO zostały
naruszone

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w formularzu.

…………………………………………………
Data (dd/mm/rrrr)
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…………………………………………………
(czytelny podpis właściciela/ współwłaścicieli /
użytkownika wieczystego/ użytkowników wieczystych)
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