
 
………………………………………. 

                 (miejscowość i data)  

 
 
 

Wójt Gminy Kamienica Polska 
 
 
 
 

INFORMACJA W RAMACH PROGRAMUPN. „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH                    
I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” 

 

 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:  …………………………………………………………. 

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

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

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

4. Posiadam niżej wymienione odpady pochodzące z działalności rolniczej, które 
przekażę do odbioru i utylizacji w miejsce wskazane przez Gminę: 

 

Rodzaj odpadu 

Lp. Zaznaczyć właściwe stawiając znak X przy danym 
odpadzie 

Ilość (kilogramy) 

1 Folia rolnicza   

2 Siatka do owijania balotów   

3 Sznurek do owijania balotów   

4 Opakowania po nawozach   

5 Opakowania typu Big Bag   

Razem:  

  
 Oświadczam, że mam świadomość iż:  
1. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 

dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  

2. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kamienica Polska 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.  

3. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, zobowiązuję się niezwłocznie 
dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej.  

 
 
 

………………………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy) 

 

 



 

 
 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję Panią/Pana, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Kamienica Polska                                  

z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska. 
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kamienicapolska.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu pn. ”Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jednocześnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencjami niepodania danych jest brak ujęcia w 
programie pn. ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej”. 

5. Kontakt z Panią/Panem w sprawie programu pn. ”Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” będzie dokonywany telefonicznie lub 
pisemnie. 

6. Pani/Pana dane będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 
osobowych, instytucjom i podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie                     
z instrukcją kancelaryjną. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje,                      
w tym profilowanie. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 
…………………………….     ……………………………… 
              (miejscowość i data)                            (czytelny podpis) 

 

mailto:iod@kamienicapolska.pl

