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DEKLARACJA  

na odbiór odpadów z folii rolniczych 

 i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

 

 

1. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko: ……………………….………………………………………………………………………………..…… 

Adres zamieszkania: …………………….…………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………….…………………………………………………………………………………… 

 

2. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych 

do odzysku lub unieszkodliwienia: 

Odpady z folii rolniczej   ………………………………… kg 

Siatka do owijania balotów  ………………………………... kg 

Sznurek do owijania balotów  ………………………………... kg 

Opakowania po nawozach  ………………………………... kg 

Opakowania/worki typu Big Bag ………………………………... kg 

Wyżej wymienione odpady znajdują się na posesji (podać adres):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że odpady będą oczyszczone, aby nie zalegało na nich błoto, woda, 
pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.  
 
Oświadczam, że jestem podatnikiem podatku rolnego, mającym siedzibę na terenie gminy 
Wierzchlas. 
 
W przypadku kiedy Gmina Wierzchlas nie otrzyma dotacji w ramach w/w programu, zadanie 
nie będzie zrealizowane.  
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji zadania w ramach 

programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej” w 2023 r. na terenie Gminy Wierzchlas 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO) informuję, iż: 

 

 

 

 

 
..................................................... 
(podpis wnioskodawcy) 

 

ADMINISTRATOR 
DANYCH  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wierzchlas z siedzibą w Wierzchlesie 
ul. Szkolna 7, reprezentowana przez Wójta Gminy. 

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH  

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider, 

z inspektorem można kontaktować się emaliowo: iodo@wierzchlas.pl 
 lub pisemnie na adres administratora: Urząd Gminy Wierzchlas,  

CELE 
PRZETWARZANIA 
 I PODSTAWA 
PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zbiórki odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej w związku z realizowaniem zadania w ramach programu 
priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej” w 2023 roku na terenie Gminy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), tj. jest niezbędne do 
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania  zadania 
realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi.  

 ODBIORCY DANYCH  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (tym mogą zostać 
przekazane przedsiębiorcy wykonującemu zadanie, Narodowemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, właściwym organom w ramach sprawozdania – 
w przypadku pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy innej niż 
de minimis) w celu wykonania umów lub wykonania ciążącego na administratorze obowiązku 
prawnego). 

PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWA  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa, następujące uprawnienia:  
a. dostępu do danych jej dotyczących, 
b. żądania ich sprostowania, 
c. ograniczenia przetwarzania, 
d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji.  
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 
przez Administratora. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE 
DANYCH  

Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, 
nie będą  profilowane. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI, 
PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania 

OKRES ARCHIWIZACJI  Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, 
stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Tj. B-5 

INNE Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia odbioru 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 
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