
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM

D-W INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI
(Wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch współwłaścicieli)

Numer załącznika

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY 
DEKLARACJA

A.1. Imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości*/firmy*

1.

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

A.2.

Identyfikator REGON*
(osoby prawne/prowadzące działalność gospodarczą)

3.

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Numer NIP*   

(osoby prawne/prowadzące działalność gospodarczą)

4.

   └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴

Numer PESEL*
(osoby fizyczne)

5.

 └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

A.3. Adres do korespondencji*/siedziby* współwłaściciela

6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat

9. Gmina 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu

13. Miejscowość 14. Kod pocztowy 15. Poczta

A.4. Korespondencja Elektroniczna

16. Wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

                                                                       TAK                                                                                                   NIE

17. Adres poczty elektronicznej** 18. Numer telefonu**

A.5. Oświadczenie i podpis współwłaściciela nieruchomości/firmy*
Oświadczam, że dane zawarte w załączniku D-W do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są  
zgodne z prawdą.

19. Imię 20. Nazwisko

21. Data wypełnienia 21. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklaracji

*   niepotrzebne skreślić
** pole nieobowiązkowe

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 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 uchyleń dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z póź.  
zm) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pasłęku, ul. Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@paslek.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  ww. celu z  uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych w tym 

przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tj. Dz. U. z  2019 r.,  poz. 2010 z późn. zm.) .
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowe
8.  W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez ww. administratora w oparciu o przepisy prawa, podanie tych danych jest obowiązkowe.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do;

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku przewidzianym prawem – prawo do  
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
b)  Wniesienie skargi  do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.  Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

mailto:iod@paslek.pl

