
Rząśnia, dnia …………………….. 2023 r. 

 
 

................................................................... 

Imię i nazwisko 

 

................................................................... 

Adres gospodarstwa 

 

................................................................... 

Telefon kontaktowy 

 

................................................................... 

Nr gospodarstwa rolnego 

 

Wójt Gminy Rząśnia 

     ul. 1 Maja 37 

  98-332 Rząśnia 

         

WNIOSEK 

zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych 

 i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

 

Szacunkowa ilość  odpadów z działalności rolniczej  w moim gospodarstwie wynosi: 

folia rolnicza biała …………… kg 

folia rolnicza czarna …………… kg 

siatka do owijania balotów …………… kg 

sznurek do owijania balotów …………… kg 

opakowania po nawozach …………… kg 

worki Big Bag …………… kg 

 

 

 ................................................................... 

                  Podpis rolnika 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja niżej podpisany (a), wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres gospodarstwa, dane kontaktowe, nr gospodarstwa 

rolnego, szacunkowa ilość odpadów) w celu realizacji Programu 

priorytetowego ,,Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej’’.  

 

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem naboru wniosków  

o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

……………………………………… 

       (data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

 

 

Administrator, 

dane kontaktowe 

Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą Urzędu 

na ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: gmina@rzasnia.pl 

2) telefonicznie: 44 631-71-22 

3) pisemnie: na adres siedziby Urzędu. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Gminie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: 

iod@rzasnia.pl 

Cele 

przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Dane będą przetwarzane przez Gminę w celu realizacji Programu 

Priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej.   

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania wiąże 

się z nieprzystąpieniem do Programu. 

 

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Programu 

oraz przez okres ujęty w Regulaminie po realizacji Programu. 

Odbiorcy danych Dane osobowe będą ujawnione następującym odbiorcom: 

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

z siedzibą na ulicy Konstruktorskiej 3a,02-673 Warszawa; 

2) Uprawnione podmioty w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, 

dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z 

prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te 

kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z 

prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą 

takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są 

przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 


