
 

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska     
Tel.  46 857 71 71 wew. 29 lub 46 854-30-29 
e-mail     urzad@radziejowice.pl  

Urząd Gminy Radziejowice 
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice 

Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska  
 

Dane wnioskodawcy   
(imię i nazwisko/nazwa) 

Adres  
zamieszkania / siedziby 

(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) 

           
(numer telefonu kontaktowego) 

      
(adres e-mail) 

   

 

 

 

Oświadczenie 
 o zmianie danych w deklaracji śmieciowej 

 

 
Oświadczam, że…………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach – zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.  

poz. 922). Jednocześnie świadoma(y) skutków składania fałszywych oświadczeń 
wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.               

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, 
że: 

1. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 
2. administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice  

ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, dane kontaktowe: tel. 46 857-71-71, 
email: urzad@radziejowice.pl, ePUAP: /UGRadziejowice/SkrytkaESP; 

3. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@radziejowice.pl  

4. Pani/Pana dane osobowe: 
a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego 

związanego z ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

b) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów prawa oraz przepisów 

o archiwizacji; 
c) będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy; 

 

 

 

 

 

 
potwierdzenie wpływu 
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Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia po 
ustaniu okresu archiwizacji danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w 
niniejszym formularzu przez Administratora Danych tj. Wójta Gminy Radziejowice 
z siedzibą ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice w celu  ustaleniem wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celach archiwalnych 
zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentacji. 

                                                       
 
        
 

 

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

(podpis) 
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