………………………………………..
(miejscowość, data)

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

…………………………………………………………….

……………………………………………………….
(adres)

……………………………………………………….
(nr telefonu)

Wójt Gminy Augustów
ul. Mazurska 1C
16-300 Augustów
INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW
POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE
ROLNYM
Zgłaszam do przekazania i utylizacji następujące odpady pochodzące z działalności rolniczej:
□ Folia rolnicza:
- biała: ………………………………………………………………………….….. (kg)
- czarna: ……………..…………………………………………………………..… (kg)
□ Siatka: ………………………………………………………..……...…….……. (kg)
□ Sznurek do owijania balotów: ........................................................................(kg)
□ Opakowania po nawozach: …………………………………………………..….(kg)
□ Opakowania typu Big Bag: ……………………………………………………. (kg)
Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. 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 (Dz. Urz. UE.L119/1 – RODO),
……….………………………………
(data i czytelny podpis)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
1). Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Augustów,
ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów.
2). Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest
Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: e.pszczola@gmina-augustow.eu).
3). Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 w celu realizacji
zadania programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”.
4). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w dokumentacji związanej z realizacją
Wniosku przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji, , lub innych przepisach prawa związanych z tym
zadaniem.
5). Ma Pan/Pani możliwość, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii b) żądania ich
sprostowania, c) żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, d) wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania e) do przenoszenia danych
6). Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma
Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7). Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem realizacji złożonego
wniosku. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości dofinansowania
utylizacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
8). W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Zapoznałem/-am się z powyższą informacją:
…………………………………………………………….
Data i podpis Wnioskodawcy

