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ęImi  i nazwisko, adres,tel.

OŚWIADCZENIE

dotyczy ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów
 pochodzących z działalności rolniczej

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam do oddania odpady z prowadzonej przeze  
mnie działalności rolniczej w ilościach:

1. Folia rolnicza -..........................................kg(Mg)

2. Siatka do balotów-..................................... kg(Mg)

3. Sznurek do balotów-................................... kg(Mg)

4. Worki po nawozach-. ................................. kg(Mg)

5. Worki typu Big Bag-.................................. kg(Mg)

.................................................. ....................................................................
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                         (czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie) 

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w odpadów, dla potrzeb naboru
wniosków  o  dofinansowanie,w  ramach  programu  priorytetowego:„Usuwanie  folii  rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”prowadzonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z04.05.2016) informuję, iż:

– Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Radomin (adres: Radomin 1a, 87-404 Radomin, telefon 56 
683 75 22)

– Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

–  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przeprowadzenie zbiórki odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej–na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa,

– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z zasadami 
przechowywania akt i klasyfikacji archiwalnej,

– posiada Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, do 
żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia odbioru odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej. 

     ..............................................     .........................................................................
        MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


