……………………………………………………
imię i nazwisko

…………..........................................................
data

……………………………………………………
……………………………………………………
adres zamieszkania/siedziba

Wójt Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce

……………………………………………………
numer telefonu

1. Informuję, że na mojej działce składuję następujące ilości poszczególnych materiałów:

Rodzaj odpadu

Ilość na dzień składania
informacji

Szacunkowa ilość, którą
wyprodukuje gospodarstwo
od dziś do końca 2020 roku

(w kilogramach)

(w kilogramach)

ODPADY Z FOLII ROLNICZYCH

SIATKI DO OWIJANIA BALOTÓW

SZNUREK DO OWIJANIA BALOTÓW

OPAKOWANIA PO NAWOZACH

OPAKOWANIA TYPU BIG BAG

Oświadczam, że:
1)
Odpady powstały w moim gospodarstwie rolnym i na jego terenie są składowane.
2)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w informacji, w celu
umożliwienia Gminie przygotowania wniosku o dofinansowanie (art. 6 ust. 1 lit. a, e Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o
przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzania moich danych osobowych, jak również, że podanie
tych danych było dobrowolne.

……………………………………..……………............................................................................................................
(podpis)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Krzeszycach jest Wójt Gminy
Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, wojt@krzeszyce.pl
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email:
iod@itmediagroup.pl
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa tj. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji programu pn. „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
 sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących
się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i zarchiwizowane przez okres wynikający z odrębnych przepisów
prawa.
Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do
organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

