................................, data.............................

WNIOSEK
o udział w programie priorytetowym „Usuwanie
pochodzących z działalności rolniczej”

folii rolniczych i innych odpadów

Dane osobowe Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko……………………………………………………………….....................……......………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………...........................
PESEL ..........................................................................................................................................................
Tel. kontaktowy …………………………………………………….......…………………….........………
Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub
unieszkodliwienia:
 folii rolniczych ………………………………………………….
 siatka do owijania balotów ……………………….……….........
 sznurek do owijania balotów ……………………………...........
 opakowań po nawozach …………………………………….......
 opakowań typu big bag ……………………………………........

Oświadczam, że mam świadomość, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne
z przyznaniem 100% dofinansowania. Uzależnione jest to od otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW
oraz ostatecznej ceny oferty wykonawcy.
Oświadczam, że mam świadomość, że dofinansowaniu będą podlegały koszty transportu i utylizacji
odpadów, z miejsc wskazanych przez Wójta Gminy Rossosz na terenie gminy. Zobowiązuję się
dostarczyć odpady do wskazanego miejsca/c we własnym zakresie.
Oświadczam, że jestem podatnikiem podatku rolnego, mającym siedzibę na terenie gminy Rossosz.

…………………………………………………………
data i podpis

Uwaga:
- Odpady należy dostarczyć odpowiednio zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie
i załadunek,
- Urząd Gminy w Rossosz zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów wymaganych do
uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rossosz (dalej: „ADMINISTRATOR” lub
2.
3.

4.

5.

6.

7.

„ADO”), z siedzibą: ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz, gmina@rossosz.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iod@rossosz.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (zadanie realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) Rozporządzenia PE 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, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej w celu
wzięcia udziału w zadaniu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
ADO przetwarzają dane osobowe. Dane mogą być przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane,
oraz czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa/okres wygaśnięcia roszczeń
związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia do udziału w zadaniu „Usuwanie folii rolniczych i
innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Ja, ………………………...................………………. oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dot.
przetwarzania danych osobowych przez Gminę Rossosz.

………………………..............................................
data i podpis wnioskodawcy

