
…………………………………… 

(  miejscowość, data ) 

 

 

Zarz d Zwi zku Gmin Powiatu Dzier oniowskiego  
ul. Świdnicka 38 

58-200 Dzier oniów 

 

 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY O DOTACJĘ NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJ CYCH 
AZBEST NA TERENIE ZWI ZKU GMIN POWIATU DZIER ONIOWSKIEGO 

 

 

1. Wnioskodawca (Imię i nazwisko / nazwa jednostki) 

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

2. PESEL/REGON 

       ………………………………………………………………………………………… 

3. Miejsce zamieszkania/ siedziby 

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

 

4. Telefon kontaktowy .................................................................................................... 

 

5. Adres nieruchomości, na której planowany jest demontaż, odbiór i utylizacja azbestu / odbiór i 

utylizacja azbestu* (w tym rodzaj budynku):  

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

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

6. Ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu i utylizacji 

       / odbioru i utylizacji *.  

        Demontaż – powierzchnia  .....................................m2 

        Odbiór – wymiar………………… i ilość płyt ......................... szt. 

 

7. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: ........................................................... 

 

 

 

 

…………………………. 
podpis wnioskodawcy 

 

 

* – niepotrzebne skreślić 

 



Klauzula informacyjna 

w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą 

Stosowanie do 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 (RODO) informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Powiatu 
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, reprezentowany przez Zarząd Związku Gmin z siedzibą: 
ul. widnicka 38, 58-200 Dzierżoniów. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się elektronicznie  

e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl lub pisemnie na adres siedziby Związku Gmin 

Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych  
z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Związku Gmin Powiatu 
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” na dofinansowanie przedsięwzięć związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gmin zrzeszonych w Związku 
Gmin ZGPD-7 w ramach uchwały nr IV/9/15 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu 
Dzierżoniowskiego ZGPD 7 z dnia 29 grudnia 2015 r. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska oraz uchwała nr IV/9/15 Zgromadzenia 

Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 z dnia 29 grudnia 2015 r. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu 

zakończenia rozpatrzenia wniosku o dotację, w przypadku zawarcia umowy od czasu jej 

zakończenia, z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 
prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom, niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo ich 

sprostowania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, który należy spełnić w celu realizacji 
zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dotacji celowej. 


