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                      Wójt Gminy Oksa 

Informacja  

dotycząca ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących                                                              

z działalności rolniczej 

1. Imię i nazwisko rolnika:……………………………………………………………………………………….. 

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

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

Posiadam odpady z działalności rolniczej, które zamierzam przeznaczyć do odbioru i utylizacji: 

1. Folia rolnicza biała………………………….…….….kg (Mg) 

2. Folia rolnicza  czarna………………………………...kg (Mg) 

2. Siatka do owijania balotów……………………….....kg (Mg) 

3. Sznurek do owijania balotów……………………......kg (Mg) 

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

5. Opakowania typu Big- Bag…………………...…..…kg (Mg) 

 

Ja niżej podpisany/a przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) Składając niniejszą informację deklaruję swój udział w programie pod nazwą  „Usuwanie folii rolniczych                    

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  

 

2) Odbiór odpadów z działalności rolniczej będzie realizowany pod warunkiem otrzymania przez Gminę Oksa 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na realizację                          

programu pod nazwą  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  

 

3)  Odbiór odpadów w ramach programu będzie bezpłatny. 

 

4) Odpady przywiezione do odbioru muszą być  pozbawione większych  zanieczyszczeń, spakowane w bele                            

lub rolki umożliwiające  ich zważenie i załadunek. 

 

5) Odpady należy dostarczyć  na swój koszt i we własnym zakresie do wyznaczonego  miejsca zbiórki odpadów.                            

 

6) Pomoc przyznana w ramach  programu  jest pomocą de minimis w rolnictwie. Po zrealizowaniu zadania 

wystawione zostanie zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. 

 

7) W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuje się niezwłocznie złożyć oświadczenie                          

o rezygnacji  do Urzędu Gminy w Oksie. 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                              (data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

              Uzyskane  informacje posłużą do sporządzenia inwentaryzacji ww. odpadów  celem uzyskania                                        

przez Gminę Oksa dofinansowania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                                    

i Gospodarki Wodnej  w Warszawie. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, zgodnie z art. 6 

ust.1 lit. a 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),                                     

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, do celów związanych z realizacją  programu „Usuwanie folii rolniczych                      

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 
 

 

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

 (data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

OBOWIĄZKE INFORMACYJNY  
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oksa (adres: ul. Włoszczowska 22,                  

28 - 363 Oksa; tel. kontaktowy 41/3808048).  

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować                        

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

adam.zieminski@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  programu „Usuwanie folii rolniczych                      

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do czasu wycofania zgody na ich 

przetwarzanie  

 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, tj. firmie realizującej na zlecenie 

Gminy Oksa usługę załadunku, wywozu i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej-                  

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

 


