
…………………………..dnia………………………… 

…………………………….………………………… 
             (Posiadacz odpadów) 
 
  …………………………………………………….. 
  (Adres zamieszkania lub siedziba)                                 Wójt Gminy Górzyca  
 
……………………………………………………..                                        
                      (Telefon)                                                                                         
 
INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH NA TERENIE 

GMINY * 

Niniejszym działając w imieniu własnym deklaruję, że posiadam: 

 Rok 2019 Rok 2020 Uwagi 
 (deklarowana ilość w 

tonach) 
(deklarowana ilość w 

tonach) 
 

Folia Rolnicza    

Siatka    

Sznurek do owijania 
balotów 

   

Opakowania po 
nawozach i typu       

Big Bag 

   

 

Lokalizacja odpadów (adres – jeśli inny niż wskazany w deklaracji) – 
………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem się i spełniam warunki zawarte w regulaminie opublikowanym na stronie internetowej 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (link do strony poniżej) oraz deklaruję ewentualny udział w 
Programie Priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/ 

 

         ………………………………………………. 

                        (podpis) 

* termin składania wniosków: do dnia 29.11.2019 r. włącznie 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

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 osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Górzycy jest 
Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, ug@gorzyca.pl. 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres 
Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z naborem wniosków                         
o dofinansowanie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                                     
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 
6 ust. 1 lit. a) ( Państwa zgoda ) ww. Rozporządzenia. 

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: 

1) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

2) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 

8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

 

 
………………………………. 
Zapoznałem się  
data i podpis  

 

 


