DEKLARACJA
udziału w projekcie Gminy Zabrodzie w ramach programu priorytetowego
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

A. MIEJSCE PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Zabrodzie
07-230 Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51
B. PODMIOT SKŁADAJACY DEKLARACJĘ


Właściciel





Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko, Imiona
Telefon kontaktowy

D. ADRES NIRUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowość

Nr domu lub nr działki

Ulica

Kod pocztowy

E. INFORMACJA O ILOŚCI FOLII ROLNICZYCH ZALEGAJĄCYCH NA W/W NIERUCHOMOŚCI
Folia rolnicza biała

kg

Folia rolnicza czarna

kg

Siatki i sznurki do owijania
balotów
Opakowania po nawozach,
w tym także typu „big bag”

kg
kg

Oświadczam, że odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek
organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.

…………………………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………….
(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Zabrodzie moich danych osobowych, w związku
z realizacją programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r.
…………………………..…………………………………
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.
…………………………..…………………………………
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Wójt Gminy Zabrodzie ,
z siedzibą przy ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.
2. W Urzędzie Gminy w Zabrodziu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt email: ochronadanych@zabrodzie.pl
3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja
Programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej” będącego podstawą ubiegania się o dotację na realizację zadań objętych
niniejszą deklaracją - mających na celu wypełnienie obowiązku prawnego, ciążącego na
administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Jednostka udzielająca dofinansowania na
realizację przedsięwzięcia, podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz
administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami
wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w
przepisach o archiwizacji. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz 67).
6. Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji celów, o których mowa w ust. 3.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

