
Informacja o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

1.Dane posiadacza odpadów 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

 

2.Ilość deklarowanych do usunięcia odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość w kg 

1. Folia rolnicza czarna  

2. Folia rolnicza (biała, czarno – biała i inne)  

3. Siatka do owijania balotów   

4. Sznurek do owijania balotów  

5. Opakowania po nawozach   

6. Opakowania typu Big Bag  

 

 

3.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 

Danych Osobowych – Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, w 

zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu w celu pozyskania przez 

Urząd Gminy Pępowo dofinansowania na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO). 

 

………………………      …………….……………  

(miejscowość, data)       (podpis) 

 

 
 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (dalej RODO) informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-

830 Pępowo. 

2.W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych 

pod adresem: kas5@poczta.onet.pl. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych w 

przepisach prawa tj. programie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej”, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4.Pozyskane informacje nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 

powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

6.Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia 

danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zrealizowania celu, o 

którym mowa w pkt 3, i wynika z przepisów prawa. 

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9.Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

10.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych 

Osobowych. 

  

         ………………………………….. 

                         (podpis) 
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