
  
……………………………………………….

        (Miejscowość i data)

Wójt Gminy Czarnocin

WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII 
ROLNICZYCH        I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy 

……………………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy

……………………………………………………………………………………..

3. Telefon Kontaktowy 
…………………………………………………………………………….

Posiadam odpady z rodzaju:
Rodzaj odpadu

L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym 
odpadzie

Ilość (kilogramy)

1 Folia rolnicza

2 Siatka i sznurki do owijania 
balotów

3 Opakowania po nawozach

3 Opakowania typu Big Bag

Razem
:

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

                                                                                             (data i podpis wnioskodawcy)



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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  osobowych)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
1. Administratorem  jest  Gmina  Czarnocin  z  siedzibą  w  Czarnocin  100,  28-506
Czarnocin, tel. 41 3512028.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Czarnocin jest Pani Katarzyna Jakubiec adres
e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji obowiązków prawnych ciążących
na  Administratorze  oraz  gdy  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania
realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach    sprawowania  władzy  publicznej
powierzonej Administratorowi.
4. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,  w tym
przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-   dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach
przewidzianych  prawem –  prawo  do  usunięcia  danych  i  prawo do  wniesienia  sprzeciwu
wobec przetwarzania Pana danych.
-  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się  z  naruszeniem  przepisów  powyższego  rozporządzenia  tj.  Prezesa  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

………………………………………………
             (data i podpis wnioskodawcy)


