
  Załącznik nr 1 

Do wniosku w sprawie udziału w programie „Usuwanie folii rolniczych  

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

 

…………………………… 
                                                                                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 

Urząd Gminy w Solcu - Zdroju 

Ul. 1 Maja 10 

28-131 Solec - Zdrój 

 

 

Deklaracja na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej 

 

 
………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 

………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania osoby posiadającej odpady z działalności rolniczej) 

 

………………………………………………………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

 

 

Deklaruję posiadanie odpadów pochodzących wyłącznie z prowadzonej przeze mnie 

działalności rolniczej: 

 

1. Odpady z folii rolniczej [ Mg ]……………………………………………………….. 

 

2. Siatka do owijania balotów [ Mg ]……………………………………………………. 

 

3. Sznurek do owijania balotów [ Mg ]…………………………………………............. 

 

4. Opakowania po nawozach [ Mg ]…………………………………………………….. 

 

5. Opakowania/worki typu Big Bag [ Mg ]……………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

1. Zostałem poinformowany, że w przypadku, gdy Gmina Solec - Zdrój nie otrzyma dotacji w ramach programu 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie nie zostanie zrealizowane. 

2. W przypadku otrzymania przez Gminę Solec - Zdrój dotacji, odpady oczyszczone z resztek organicznych, 

ziemi, słomy, itp. dostarczę we wskazane przez Gminę miejsce. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w programie, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć oświadczenie o 

rezygnacji do Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Solec - Zdrój moich danych osobowych zawartych na 

potrzeby realizacji projektu. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych NFOŚiGW oraz 

podmiotowi realizującemu odbiór odpadów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zorganizowania przez Gminę odbioru odpadów. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

…………………………… 
(podpis posiadacza odpadów) 



 

 

                              

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia 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” (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solec – Zdrój, 28-131 Solec Zdrój, ul. 1 

Maja 10, tel.: 41 377-60-39. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody w celu realizacji 

przez Gminę Solec-Zdrój programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                         

i Gospodarki Wodnej. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, niezbędny do 

realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz podmioty, które będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w imieniu 

Administratora na podstawie zawartych umów. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych; 

prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. Cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani 

zgody przed jej wycofaniem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i do 

przenoszenia danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

i prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza 

przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, 

oznacza brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i skutkować będzie brakiem możliwości 

uczestnictwa w programie. 

 

 


