............................., dnia ..........................

FORMULARZ INFORMACYJNY
w sprawie ilości odpadów powstałych przy produkcji rolnej
1.Imię i nazwisko/Nazwa firmy:
………...........................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania/siedziby gospodarstwa (nazwa miejscowości, kod pocztowy, nr domu):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: ........................................................
4. Szacunkowa ilość i rodzaj odpadów z prowadzonej działalności rolniczej znajdujących się
na nieruchomości:
L.p.

Rodzaj odpadów

1.

Folia rolnicza

2.

Siatka do owijania balotów

3.

Sznurek do owijania balotów

4.

Opakowania po nawozach

5.

Opakowania typu Big Bag

Ilość w kg

RAZEM
Ww. odpady zobowiązuję się spakować, odpowiednio oznaczyć (skąd pochodzą i jaka
jest ich ilość) oraz przygotować do odbioru we wskazanym terminie. Jeżeli odbiór odpadów nie
będzie możliwy w miejscu prowadzonej działalności rolniczej, zobowiązuję się dostarczyć je we
wskazane miejsce. Odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek organicznych,
ziemi i pozbawione zawartości.
Zadeklarowana ilość odpadów z prowadzonej działalności rolniczej zostanie odebrana
tylko w przypadku otrzymania przez Gminę Dobre dofinansowania z NFOŚiGW.
Osoby zainteresowane mogą złożyć wypełniony formularz w Urzędzie Gminy Dobre do dnia
02.12.2019 roku.

………………………………..
(podpis)

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Dobre, jest:
Wójt Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Dobre, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Gminy Dobre za pomocą adresu e-mail: iod@ugdobre.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej
zgody.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Administratora mogą być
wyłącznie:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe,
dla których Administratorem jest Wójt Gminy Dobre.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia, prawie wniesienia sprzeciwu.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w trakcie realizacji zadania, będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
11. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Jednocześnie informuję o tym, że zapoznałam/łem się z powyższymi zasadami przetwarzania
danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

………………………………………

……………………………………

(data)

(podpis)

