Potwierdzenie przyjęcia ankiety przez Urząd Gminy

ANKIETA INWENTARYZACYJNA

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dynów do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą
unieszkodliwiane na terenie Gminy Dynów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie
poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Dynowie lub do sołtysa, w terminie do
13 grudnia 2019 r.
Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była
wypełniona rzetelnie (w trakcie zbiórki nie będą przyjmowane odpady w ilości przewyższającej zadeklarowaną
w ankiecie). Planowany termin zbiórki to I lub II kwartał 2020 roku. O formie i terminie zbiórki będziemy informować
w późniejszym terminie. Telefon kontaktowy do Urzędu Gminy w Dynowie – 16 65 21 257 wew. 23

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Deklarowana Ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia:

Rodzaj odpadów rolniczych
Folia rolnicza
Siatka do owijania balotów
Worki po nawozach
Sznurki rolnicze
Opakowania typu BIG BAG

Podpis wymagany na odwrocie

Szacunkowa ilość w kg

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
zawartych w ankiecie inwentaryzacyjnej do programu:
”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dynów, ul. Ks.J.Ożoga 2, 36-065 Dynów, tel. 16 6521257, email: urzad@dynow.regiony.pl

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod
adresem e-mail: iod@gminadynow.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań w zakresie organizacji usuwania folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, jak również w celu realizacji praw
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.).

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tym nie będą podlegać profilowaniu.

6.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9.

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

………………………………………………………………….……………
(data i podpis wnioskodawcy)

