
Załącznik nr 1 do Regulaminu wg 

Zarządzenia Wójta Gminy Bestwina 

nr 3/2020 z 2 stycznia 2020 r. 

 

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

                /miejscowość, data/ 

 

Nazwisko …………………………………………………………….. 

Imię ………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

Nr księgi wieczystej ………………………………………………… 

Nr tel. ……………………………………………………………….. 

 

        Wójt Gminy Bestwina 

 

1. Wnoszę o udzielenie dofinansowania na: 

☐ demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 1) 

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

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

☐ odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 1) 

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

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

Pochodzących z nieruchomości 2) 

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

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

 

Odpady znajdują się na 3) ………………………………………………………..………….. 

 

W ilości 4) …………………………………………………………………………………… 

 

2. Oświadczam, że: 

• W przypadku wnioskowania o udzielenie dofinansowania na odbiór, transport 

i unieszkodliwienie zdemontowanych odpadów zobowiązuję się do zabezpieczenia ich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości, o której mowa wyżej w celu 

wykonania przedsięwzięcia jak we wniosku. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, oraz znane mi są skutki 

składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

 

        …………………………………………………. 
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 



 

Objaśnienia: 

1) Rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty płaskie azbestowo-cementowe) 

2) Adres nieruchomości na której znajdują się wyroby i rodzaj budynku (np. gospodarczy, mieszkalny) 

3) Podać miejsce występowania odpadów( np. dach, ściany, azbest zdemontowany) 

4) Podać stan ilościowy w jednostce odpowiedniej dla rodzaju wyrobu m2, Mg, m3 

 

 

Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych Wnioskodawcy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) – dalej 

Rozporządzenie, Wójt Gminy Bestwina informuje że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy podanych w celu przystąpienia do 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina jest Gmina 

Bestwina reprezentowana przez Wójta Gminy Bestwina z siedzibą: 43-512 Bestwina, 

ul. Krakowska 111. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Bestwina jest możliwy za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z 

nieruchomości Wnioskodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. 

4. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa 

w Programie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w Programie, a tym samym odrzucenie złożonego wniosku. 

5. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy są: Gmina Bestwina, instytucje 

dofinansowujące realizację Programu oraz Wykonawca inwestycji, poza tym nie będą 

one przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po jego spełnieniu jedynie w celach 

archiwalnych przez okres wyznaczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 

Rozporządzenia. 

8. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z 

siedzibą w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia. 

 


