
DEKLARACJA ILOŚCI POSIADANYCH FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH  

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

Imię i nazwisko  Adres/Telefon Sołectwo  

   

 
 Działając w imieniu własnym deklaruję, że posiadam następujące ilości niżej wymienionych odpadów: 

 

L.p. Właściwe zaznaczyć stawiając znak X przy danym odpadzie Ilość ( kg ) 
według stanu na 

dzień planowanego 
odbioru1 

 

1 Folia rolnicza biała  

2 Folia rolnicza czarna  

3 Siatka i sznurki do owijania balotów  

4 Opakowania po nawozach  

5 BIG BAG  

Razem:  

 

 Odpady posegregowane i pozbawione zanieczyszczeń, we własnym zakresie 

trzeba będzie dostarczyć do punktu wyznaczonego na terenie gminy, który 

zostanie wskazany  w terminie późniejszym, celem ich odebrania przez podmiot 

uprawniony do ich odbioru.  

 

  …………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)  

 
 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Parczew moich danych osobowych, w związku 

z realizacją programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej” w celu kontaktu.  

 

 

 

 

………………………………………….  

czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 
1  Planowany termin odbioru najwcześniej II kwartał 2022 r.   



Klauzula informacyjna RODO – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 
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) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Parczew z siedzibą  ul. Warszawska 
24, 21-200 Parczew, numer telefonu: 83/83551224. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować  
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacją programu „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, tj. gdyż jest to niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  
w zw. z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W przypadku dobrowolnego 
udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku 
prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie 
swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą 
przetwarzane w celu kontaktu w związku z realizacją w/w programu. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  
w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych miedzy innymi dostawcą usług 
teleinformatycznych, jednostką i organom kontroli np.: NFOŚIGW.  

5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w  celu 
z uwzględnieniem  okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
archiwalnych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez 
Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia 
przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak 
możliwości usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

                                                                       
 

 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

