
……………………………….....    Rzeczniów, dnia …………..…2023 

(Imię i nazwisko)  

…………………………………. 

     (adres) 

…………………………………. 

NIP/PESEL 

…………………………………   WÓJT GMINY RZECZNIÓW 

 

…………………………………  

  (nr telefonu) 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY  

W USUWANIU FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH  

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ - 2023 

 

Adres gospodarstwa  
 

 

Sołectwo  
 

 

Deklarowany rodzaj odpadu do odzysku lub unieszkodliwienia 
Właściwe 

zaznaczyć 

„X” 

Masa w kg 

Folia rolnicza  
 

Siatka i sznurki do owijania balotów  
 

Opakowania po nawozach  
 

Worki typu BIG BAG  
 

Razem  
 

 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis)  

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzeczniów (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów.  

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów lub drogą e-mailową pod adresem: 

urzad@rzeczniow.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem mailowym: iod@rzeczniow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania 

administracyjnego i innych nakładających na samorząd gminny obowiązek ustawowy. 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku realizacja obowiązków lub uprawnień gminy 

wynikających z przepisów prawa, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, 

której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed 

zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania 

określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne  

do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów 

danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której 

dane dotyczą, a także jest konieczne do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz 

w urzędzie stanu cywilnego, ewidencji ludności. 

5. Podanie  danych  jest  dobrowolne  jednakże  niezbędne  do  celów  aplikowania o dotację 

z NFOŚiGW.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa  

(w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku 

przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, …………………...………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 

 

……………………………………… 

    /data podpis/ 

 


