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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZIELĄTKOWA 

 

ulice: Dworcowa, Leśna, Szkolna, Kręta, Moraczewskich, Wyrzykowskiej, 

Sportowa, Zielona, Akacjowa, Kasztanowa, Wierzbowa, Sosnowa, Świerkowa 
 

dotyczy wniosków o zawarcie umowy dla Odbiorców indywidualnych  

na odprowadzenie ścieków bytowych/przemysłowych 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,  

w związku z prowadzoną inwestycją „Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami  

w miejscowości Zielątkowo, gmina Suchy Las” prosimy osoby zainteresowane przyłączeniem do kanalizacji 

sanitarnej o składanie wniosków o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków z podaniem danych 

kontaktowych (numer telefonu lub adres mailowy). 

 

Wnioski można odbierać: 

1. w Urzędzie Gminy Suchy Las, pok. 109 (pon. 10:00 -17:00, wt. - pt. 8:00-15:00) 

2. na strony internetowej Gminy Suchy Las: 

http://suchylas.pl/pl/informacje-gminne/item/5429-mozna-skladac-wnioski-o-przylaczenie-do-

kanalizacji-sanitarnej-w-zielatkowie-i-goleczewie 

 

Zwrot wypełnionych wniosków wraz z oświadczeniem można wysłać pocztą (na adres Gminy Suchy Las)  

lub składać w Urzędzie Gminy Suchy Las do Biura Obsługi Interesanta i pokoju nr 109 w terminie do 30.08.2019 r. 

 

Informacje dodatkowe:  

1. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wykonaniem studzienki na terenie posesji. 

2. Informacji w sprawie udziela p. Anna Stachowiak,  tel.: /61/ 8926-285, e-mail: anna.stachowiak@suchylas.pl 

  



   

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA  

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,  

dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Suchy Las 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy 

Las, email: ug@suchylas.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie: iod@suchylas.pl. 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie. 
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c - e ogólnego rozporządzenia.  
Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 
994). 
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 

przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi 
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 217 ze zm.), a 
w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 


