
               ……………….………………, …………………….… 
          miejscowość                                data 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
           Imię i nazwisko, adres tel. 
 

OŚWIADCZENIE 

o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów  
pochodzących z działalności rolniczej* 

 
 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że posiadam do oddania odpady z prowadzonej osobiście i na terenie 

gminy Zduny działalności rolniczej w ilościach:  

 
1. Folia rolnicza      ……………………………………………………. kg 

2. Siatka do balotów  ……………………………………………………. kg 

3. Sznurek do balotów ……………………………………………………. kg 

4. Worki po nawozach ……………………………………………………. kg 

5. Worki typu Big Bag ……………………………………………………. kg 

W/w odpady odpowiednio spakowane, oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość), zobowiązuje się 
dostarczyć we wskazane miejsce. Odpady przygotowane do oddania będą oczyszczone z resztek 
organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne  
 
 
 

                                                                                                …………………………………………………. 
                                                                                                   (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w odpadów, dla potrzeb 
naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: 

 
 „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, w Warszawie.  
Złożone oświadczenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem pomocy finansowej do utylizacji tego 
rodzaju odpadów. 
 
 
* Złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, a podanie w nim danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na ich  przetwarzanie, zgodnie z poniżej umieszczoną klauzulą informacyjną administratora. 

 

 



Klauzula Informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zduny, siedziba: 99-440 Zduny, Zduny 1C,  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@kiodo.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanych folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona 
przez Państwa zgoda -  art. 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 (RODO)  a także art. 6 ust. 1 lit. e RODO  – dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym w związku z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 
r. poz. 1396, z późn. zm.) i Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.   
4 Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.  .  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu lub do czasu wycofania 
zgody.  
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.  
7) Podanie danych jest dobrowolne, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości kontaktu w celu realizacji 
zbiórki odpadów. Posiada Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym  momencie, przy 
czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej 
wycofaniem.  
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi 
profilowania. 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

.......................................dnia ………………………………………..                                            ………………………………………………. 

                                                                                                                                        (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)                                                                                                                

mailto:inspektor@kiodo.pl

