…..…………………………………
(miejscowość, data)

GMINA SADKOWICE
Sadkowice 129A
WNIOSEK
w sprawie udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej na terenie Gminy Sadkowice.
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rolnika/nazwa gospodarstwa rolnego )
2..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania)
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(telefon – w celu ułatwienia kontaktu w trakcie realizacji zadania)
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres pochodzenia odpadów)

5. Rodzaj posiadanych odpadów:
1) folia rolnicza -………………….. …………………….. kg
2) siatka do owijania balotów - …………………… kg
3) sznurek do owijania balotów - ………………… kg
4) opakowania po nawozach - ………………………. kg
5) opakowania typu Big Bag - ………………………….kg

Oświadczam, że:
1. Odpady będą oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości produktów
rolniczych.
2. Odpady będą odpowiednio spakowane oraz oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość).
3. Zobowiązuję się dostarczyć odpady w wyznaczonym terminie do Punktu Selektywnego Odbioru
Odpadów w Sadkowicach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieotrzymania przez Gminę Sadkowice dotacji z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie to nie będzie
realizowane.

……………………………………………………………
(Podpis posiadacza odpadów)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Do wniosku o dofinansowanie realizacji zadań zawiązanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn ia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Sadkowice 96-206 Sadkowice, tel.
468156191 fax. 468156191 , ug@gminasadkowice.pl
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): admin@gminasadkowice.pl tel. 468156191.
Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu wzięcia udziału w zadaniu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na podstawie (przepisów prawa, umowy
lub złożonej zgody na przetwarzanie danych osobowych) oraz w celach kontaktowych związanych z w/w
wnioskiem.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, a także ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz art. 6 pkt.
1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu.
Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia
oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgod ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku.
10. Dane udostępnione przez klienta Urzędu Gminy w Sadkowicach nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

Zgoda na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

………………………………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy/zgłaszającego)

