
INFORMACJA W RAMACH PROGRAMU 

„USUWANIE FOLII ROLNICZYCH  

I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” 

 

 

Dane osobowe Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko: 

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

Adres zamieszkania/Adres składowania odpadów: 

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

Telefon kontaktowy: 

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

 

Ilość i rodzaj odpadków pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych  

do odzysku lub unieszkodliwienia (kg): 

Folia rolnicza ………………….  

Siatka do owijania balotów  ............................  

Sznurek do owijania balotów  .........................  

Opakowania po nawozach  ..............................  

Opakowania typu Big Bag  .............................  

 

UWAGA: odpady przeznaczone do odbioru należy składować zwinięte w bele lub rolki 

umożliwiające ich zważenie i załadunek. 

 

Oświadczam, że mam świadomość, iż złożenie niniejszej informacji nie jest równoznaczne         

z przyznaniem dofinansowania umożliwiającego realizację przedsięwzięcia. 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć 

oświadczenia o rezygnacji. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia       

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Sadowne moich 

danych osobowych, w związku z realizacją programu „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

 

 

 

…………………...………………………… 
         Data i czytelny podpis Wnioskodawcy  

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Wójt Gminy Sadowne z siedzibą      

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne;  

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Maciej Brzozowski, e-mail: 

iod@sadowne.pl;  

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie realizacji 

programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej" zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); 

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: strony postępowania zgodnie z ustawą z  dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz operator pocztowy; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa 

tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji       

i zakresu działania archiwów zakładowych; 

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania        

i ograniczenia przetwarzania; 

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia  wniosku w sprawie  

realizacji programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących                       

z działalności rolniczej”. 
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