
                  Imielno, dnia……………………..                                   

                                                            Informacja 

       dotycząca ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

                                               z działalności rolniczej 

 

1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………. 

2. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do 

odzysku lub unieszkodliwiania: 

Odpady z folii rolniczej            ……………………………………………………… kg  

Siatka do owijania balotów      ……………………………………………………… kg 

Sznurek do owijania balotów   ……………………………………………………… kg 

Opakowania po nawozach       ……………………………………………………… kg 

Opakowania typu Big Bag       ……………………………………………………… kg 

 

Oświadczam, że odpady będą oczyszczone, aby nie zalegało na nich błoto, woda, smary, oleje, 

pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina oraz zostaną dostarczone we własnym 

zakresie do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów. 

 

Oświadczam, że jestem podatnikiem podatku rolnego, mającym siedzibę gospodarstwa na 

terenie gminy Imielno.  

 

 

…………………………………………………. 

                                                                             (data i podpis wnioskodawcy) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Imielno moich danych osobowych zawartych 

w informacji, na potrzeby realizacji projektu. 

 

                                           

                                                                       …………………………………………………. 

                                                                             (data i podpis wnioskodawcy) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Gmina Imielno 

 ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno 

 reprezentowana przez Wójta Gminy Imielno 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Sylwester Cieśla   

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o. 

ul. Wrzosowa 15 lok. 1 

25-211 Kielce 

email.: iod@czi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu ,,Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na podstawie: 

-art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

-ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.2021.888 t.j. ze zm.) 

-ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2020.1219 t.j. ze zm.), 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. ze zm.). 

4) Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa 

oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych 

celów, do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów 

prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji oraz do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń.  

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych celów w punkcie 3. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          …………………………………………………. 

                                                                          (data i czytelny podpis) 



 


