
Informacja o ilości folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej

Imię i nazwisko rolnika Adres Sołectwo

telefon

Rodzaj odpadu

L.p.
Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy

danym odpadzie

Ilość odpadów
zmagazynowanych
(kg) – stan na dzień

16.12.2019 r.

Spodziewana ilość (kg)
odpadów wytworzonych 
w okresie 17.12.2019 r. -

31.12.2020 r.

1 Folia rolnicza

2 Siatka i sznurki do owijania balotów

3 Opakowania po nawozach

4 Opakowania typu BIG BAG

Razem

Zobowiązuję się  dostarczyć ww. odpady do punktu wyznaczonego na terenie gminy, który zostanie
wskazany w terminie późniejszym.

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

          (data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GMINA  OSIEK, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek a w jego imieniu – Burmistrz Miasta i Gminy poprzez Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodosiek@compumix.pl oraz na adres administratora.

1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- art.  6 ust.  1 lit.  c RODO – przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym,
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu pozyskania dofinansowania na transport i unieszkodliwienie odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności
rolniczej, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy oraz organy
publiczne, sądy i inne podmioty, które wykażą interes prawny w pozyskaniu danych osobowych.

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

7. Podanie  danych osobowych  jest  niezbędne do realizacji  zadania,  o  którym mowa  powyżej  a  niepodanie  danych osobowych  w zakresie  wymaganym uniemożliwi  Pani/Panu
pozyskanie dofinansowania na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

8. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów dla  jakich  zostały  zebrane  oraz  zgodnie  z  terminami  archiwizacji  określonymi  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana 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,
- prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie
uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania,
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.


