……………………., …………
(miejscowość, data)

Urząd Gminy Smętowo Graniczne
ul. Dworcowa 10
83-230 Smętowo Graniczne

Wniosek
o udział w programie : „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”.
I.

Dane Wnioskodawcy:

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

……………………………………………………………………………..

Ulica:

……………………………………………………………………………..

Kod pocztowy: ………-…………, Miejscowość: .………………………………………...
Nr telefonu:

……………………………………………………………………………..

II. Ilość i rodzaj odpadów
do likwidacji w 2020 roku:

pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych

Rodzaj i ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej (kg):
1. Folia rolnicza- ………………………………………………………………………….
2. Siatka do owijania balotów- ...…………………………………………………………
3. Sznurek do owijania balotów- …………………………………………………………
4. Opakowania po nawozach - ……………………………………………………………
5. Opakowania typu Big Bag - ……………………………………………………………

III. Uwagi i informacje dodatkowe:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Smętowo Graniczne dotacji z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie
realizowane w 2020 roku.
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie
dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów
od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady
produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

………………………………………
podpis Wnioskodawcy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do konkursu „Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przez Urząd Gminy
w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne.

……………………….………………….……………
miejscowość, data i podpis osoby wyrażającej zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
uprawnieniach:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa
10, 83-230 Smętowo Graniczne, e-mail: ug@smetowograniczne.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@smetowograniczne.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 4., a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

