INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
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 unieszkodliwienia 6):
.............................................................................................................................................................................................

Data .............................................

Podpis ………............................................

______
1)
2)
3)
4)
5)

Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer
nieruchomości.
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,

-

6)
7)

8)

drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 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 1997 r. 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.
2
3
Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m , m , m.b., km).
Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 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 2010 r. 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.

______
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit c RODO) w stosunku do osób, których dane dotyczą (art. 13 RODO)
Przetwarzanie danych osobowych w związku wypełnianiem obowiązków dokumentacyjno-informacyjnych wykorzystujących substancje
stwarzające szczególne zagrożenie

Administrator danych
osobowych przetwarzanych
w Urzędzie Gminy Sławno

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno, Gmina Sławno z siedzibą w Sławnie, adres:
ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno. Z administratorem można kontaktować się:

–
–
–

listownie na adres – ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
przez e-mail – sekretariat@gminaslawno.pl
telefonicznie – 59 810 75 26

Inspektor ochrony danych

Administrator ochrony danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się na adres email: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810-67-14 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.

Cele i podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w
interesie publicznym lub sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:
1) dokumentowania wykorzystywania substancji stwarzające szczególne zagrożenie (m.in. wyrobów
zawierających azbest),
2) zbierania i przekazywania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
3) sporządzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
4) wnioskowania o wsparcie finansowe działań związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Sławno.
Dane osobowe przetwarzane są, gdyż przepisy prawa nakładają taki obowiązek, w tym w szczególności:
1) art. 162 ust. 4, 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku 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
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania.
W pozostałych przypadkach, podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do załatwienia sprawy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane
1) innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) służbom, sądom i prokuraturze, komornikom sadowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym
oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod
warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach oraz
4) podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, w tym m.in. firmy IT, biegli, itp.

Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe daje gwarancje
ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Zasady powyższej nie stosuje się, gdy przesyłanie danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego na
administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i terminami archiwizacji określonymi w odrębnych przepisach.

Prawa osoby, której dane
osobowe są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub
uzupełnienia niekompletnych danych,
2) żądania usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania albo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem – wyłącznie jeżeli przetwarzanie dobywa się na podstawie zgody, przetwarzanie jest niezgodne
z prawem albo dane przetwarzane są w innym celu niż zostały zebrane.
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Data .............................................

Podpis ………............................................

