
Wzór informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystywania 
 

1. miejsce, adres 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

2. Właściciel /zarządca/ użytkownik : 

a) osoba prawna – nazwa, adres  

...................................................................................................................................... 

b) osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres  

...................................................................................................................................... 

3. Tytuł własności : ...................................................................................................... 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu ............................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

5. Ilość (m2, tony) ........................................................................................................ 

6. Przydatność do dalszej eksploatacji .......................................................................... 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: 

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu .............................................. 

..................................................................................................................................... 

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ................ 

...................................................................................................................................... 

8. Inne istotne informacje o wyrobach ............................................................................ 

..................................................................................................................................... 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: 

Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w celu udziału  

w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Kościerzyna na lata 2012-2032. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania. 

 

 

 

……………………………………….. 
   Podpis właściciela/współwłaścicieli 

 

Wyjaśnienia: 

Do pkt 4 – należy zastosować następującą klasyfikację: 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,  

- rury i złącza azbestowo-cementowe,  



- 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,  

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.  

Do pkt 5 – podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury) 

Do pkt 4 według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest” - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie 

sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Do pkt 7a - na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w 

sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski 

obszar celny. 

Do pkt 8 - np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia 

zawierającego azbest 

 
Klauzula informacyjna w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kościerzyna reprezentowany przez Wójta 
Gminy Kościerzyna z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 zwany dalej Administratorem.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych.   

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
- art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska, 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich 

przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym 

podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane 
mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną  i  
informatyczną .  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane 
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest 
niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania tych danych 
wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, 
w wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje 
Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan: 
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych 

osobowych oraz kopii danych, 
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy 

zmianie lub zdezaktualizowały się, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do 
ich przechowywania, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa. 

 
          Wójt Gminy Kościerzyna 

mailto:inspektor25052018@gmail.com

