……………………………………………….
(miejscowość, data)

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
ul. Wł. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki
WNIOSEK
w sprawie udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej na terenie gminy Olszewo-Borki

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko posiadacza odpadów)

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(telefon – w celu ułatwienia kontaktu w trakcie realizacji zadania)

4. Rodzaj posiadanych odpadów:
⎕ folia rolnicza

ilość (w tonach) …………………… Mg

⎕ siatka do owijania balotów

ilość (w tonach) …………………… Mg

⎕ sznurek do owijania balotów

ilość (w tonach) …………………… Mg

⎕ opakowania po nawozach

ilość (w tonach) …………………… Mg

⎕ opakowania typu Big Bag

ilość (w tonach) …………………… Mg

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres pochodzenia odpadów)

………………………………………………………………
(podpis posiadacza odpadów)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych
z zakresu administracji jest Wójt Gminy Olszewo-Borki z siedzibą: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego
13, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą: 07-415 Olszewo-Borki,
ul. Wł. Broniewskiego 13.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) z zakresu
administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem
prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub
skargi.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską
lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania
i ochrony danych osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i
zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania
administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia.
Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
iod@olszewo-borki.pl lub wysyłając pismo na adres: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą 07-415 OlszewoBorki ul. Wł. Broniewskiego 13. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w treści dokumentu „Polityka bezpieczeństwa”. W przypadku
jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się telefonicznie 029 761 31 07 w. 129.

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y), że administratorem moich danych osobowych jest Wójt
Gminy Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13 oraz o prawie dostępu do treści
moich danych, ich poprawiania i uzupełniania.
Moje dane zostały podane dobrowolnie.
……………………………...………………………………
(data i czytelny podpis)

