
Ankieta

W związku z planowanym złożeniem przez Gminę Żegocina wniosku  w ramach programu 
priorytetowego „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 
realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ja niżej 
podpisany/-a

……………..………………….……………………………..……..……………..(imię i nazwisko), 

………………………………………………………………………….…………(adres mieszkańca) 

…………………………………………………………………………………...(telefon kontaktowy) 
deklaruję  do usunięcia następujące odpady pochodzące  z działalności rolniczej:

Lp. Rodzaj odpadu Ilość (kg)

1 Folia rolnicza 

2 Siatka do owijania balotów

3 Sznurek do owijania balotów

4 Opakowania po nawozach

5 Worki Big Bag

Dane gospodarstwa:

1. Ogólna powierzchnia gospodarstwa -……………………ha, w tym:

-  pow. gruntów ornych - …………………ha

- pow. łąk i pastwisk - ……………………ha

2. Liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła - ……………..

………………………………………

            czytelny podpis rolnika



Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem
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), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w związku z planowanym złożeniem przez Gminę Żegocina wniosku  w
ramach  programu priorytetowego  „Usuwanie  foli  rolniczych  i  innych  odpadów pochodzących  z
działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),  informujemy o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych osobowych oraz  o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Żegocina,  32-731  Żegocina  316
reprezentowana przez Wójta Gminy

2. Z  administratorem  danych  można  się  skontaktować  poprzez  adres  e-mail:  iod.zegocina@rewolt.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Bartłomiej Wójcik.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z planowanym złożeniem przez Gminę

wniosku   w  ramach  programu  priorytetowego  „Usuwanie  foli  rolniczych  i  innych  odpadów
pochodzących z działalności  rolniczej” realizowanego  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej  oraz przepisów art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast w zakresie wykraczającym poza
wymogi  wskazanych  przepisów  będą  przetwarzana  wyłącznie  na  podstawie  dobrowolnej  zgody  (dot.
danych identyfikujących odpowiednio właściciela, zarządcę lub posiadacza/dysponenta nieruchomości) art.
6 ust.1 lit. a RODO. 

5. Administrator  może  udostępnić  Pani/Pana  dane  innym  instytucjom/podmiotom  upoważnionym  na
podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  W  pozostałych  przypadkach  podstawą
przekazania/powierzenia  danych  może  być  umowa  powierzenia  przetwarzania  danych  określająca
wzajemne prawa i obowiązki podmiotów w tym zasady bezpieczeństwa przetwarzania.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Gminę Żegocina będą przechowywane przez okres niezbędny
dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa,
w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenie  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. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku,  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się  
z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. (więcej informacji na stronie UODO https://uodo.gov.pl/)

https://poczta.wp.pl/k/
https://uodo.gov.pl/


9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 RODO. 

data i podpis wnioskodawcy


