
………………………………………………………………………… Chełm, dnia …………………….

(imię i nazwisko/nazwa)

…………………………………………………………………………

(adres korespondencyjny)

…………………………………………………………………………

                 (tel. kontaktowy)

………………………………………………………………………….

                             (NIP)

Prezydent Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm

Oświadczenie

Ja  niżej  podpisany/a  oświadczam,  że  zgodnie  z  art.  2  ust.  1  pkt  4  ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888

z późn.  zm.)  jestem  właścicielem  nieruchomości  niezamieszkałej* położonej  w  Chełmie  przy

………………………………………………………………………… i w myśl  art. 6c ust. 3c ww.

ustawy,  odwołuję złożone  dnia  …………………..  oświadczenie,  że  wyłączam  się  z  systemu

odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Chełm. 

Jednocześnie  zapoznałem/am  się  z  informacją  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  w  ramach

gospodarowania odpadami komunalnymi.

……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis)

* w  rozumieniu  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  przez  właścicieli  nieruchomości  rozumie  się  również  współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i  ust. 2 Rozporządzenia 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
osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron 1) (dalej jako: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  o  zapewnienie  dostępności  jest
Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm,  ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.

Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych
w  zakresie  działania  Urzędu  Miasta  Chełm,  a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  się  Pani/Pan
skontaktować  się  z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Urzędzie:  tel.  82  565  26  06,  adres  e-mail:
iod@umchelm.pl .

Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  się  odbywać  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO
na podstawie ustawy ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu wyłączenia
nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Chełm.

Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  usługi  odbioru
odpadów, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia realizacji usługi odbioru odpadów. Okres przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć
związek z realizacją niniejszej usługi.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie
usług, np.  usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz firmom
odbierającym odpady komunalne.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 
-  prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych  w  art.  17  RODO;                 ;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.

Pani/Pana  dane  nie  będą  podlegać  automatycznym sposobom  przetwarzania  danych  opierających  się  na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

mailto:info@umchelm.pl

