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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

 

…………..………….., dnia …………………… 
                                                                                                                                                (miejscowość) 

……………………………………………………….  
                        (Imię i nazwisko)  

  

………………………………………………………                       
                    (Adres zameldowania)  

  

……………………………………………………..  
                           (Telefon)  

  

WNIOSEK O ODBIÓR FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH  

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM  

Niniejszym działając w imieniu własnym deklaruję, że posiadam:  

✓ Folia rolnicza  

            Deklarowana ilość: …………………………………………………………….(MG- Tona)    

✓ Siatka do owijania balotów  

            Deklarowana ilość: …………………………………………………………….(MG – Tona)  

  

✓ Sznurek do owijania balotów  

            Deklarowana ilość: .............................................................................................(MG – Tona)  

  

✓ Opakowania po nawozach   

         Deklarowana ilość: ……………………………………………………………(MG – Tona)  

  

✓ Opakowania typu Big Bag  

             Deklarowana ilość: …………………………………………………………….(MG – Tona) 

              

Oświadczam, że wyżej wymienione odpady pochodzą z gospodarstwa rolnego znajdującego się na terenie 

gminy członkowskiej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, tj.  

……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                        (należy wskazań gminę, miejscowość) 

Informuję, że zapoznałem się i spełniam warunki zawarte w Regulaminie udziału w projekcie 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.   

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z możliwością oddania wszystkich zgłoszonych 

odpadów. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.  

 

…………………………………………………………………….  
                                             (czytelny podpis)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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.U.UE.L. z 2016r. 

Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej (adres ul. 

Lubelska 68, 21-100 Lubartów tel. 81 854 21 72). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, jak również w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 

 

 


