Formularz zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na
terenie Gminy Koniecpol

1. Dane osobowe Wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………...
2. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych
do odzysku lub unieszkodliwienia (Mg):
•

Folia rolnicza

..……………………….. kg (Mg)

•

Siatka do owijania balotów

…………………………. kg (Mg)

•

Sznurek do owijania balotów

…………………………. kg (Mg)

•

Opakowania po nawozach

…………………………. kg (Mg)

•

Opakowania typu Big Bag

………............................. kg (Mg)

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w odpadów, dla potrzeb
naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego:
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
ul. Konstruktorska 3A, w Warszawie i nie jest równoznaczna z uzyskaniem pomocy finansowej
do utylizacji tego rodzaju odpadów.

……………………………………
Miejscowość, data

..………………………………….
Czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 i 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o
ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016)* zwanego dalej RODO, podaje
następuje informacje:
1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w aktach sprawy jest Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol z siedzibą ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol.
2. Dane osobowe zostały pozyskane z ewidencji gruntów przekazanych przez
wnioskodawcę.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy
z dnia 14.06.1960r.Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
2096 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454, z późn. zm.), w celu
realizacji zadań Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol wynikających z ww. ustaw tj.
w celu przetwarzania określonego w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechne obowiązującego prawa w celu
archiwizacji.
4. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
5. Dane nie będą profilowane.
6. Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i
prawo do ich sprostowania.
7. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach
ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z
inspektorem ochrony danych pod adresem iod@koniecpol.pl tel.: (34)3608265.
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie,
telefonicznie lub osobiście w kancelarii Urzędu.

*Rozporządzenie 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 (Dz. Urz.
UE L 119 z O4.05.2016)

..........................................
(Miejscowość i data)

..........................................
(Czytelny podpis)

