
………………………………………….
(miejscowość, data)                          

Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

WNIOSEK 

na odbiór folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big Bag

1. ………………………………………………………………………………………………………
                                                       (imię i nazwisko wnioskodawcy)

2. ………………………………………………………………………………………………………
                                                                (adres zamieszkania)

3. ………………………………………………………………………………………………………
                                                                  (numer telefonu)

4. Rodzaj posiadanych odpadów:

Lp. Rodzaj odpadu Ilość odpadów [kg]

1. Folia rolnicza

2. Siatka i sznurek do owijania balotów

3. Opakowania po nawozach

4. Worki typu Big Bag 

Suma ilości odpadów

W  przypadku  uzyskania  dofinansowania  na  powyższe  zadanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązuję się
do:
- usunięcia zanieczyszczeń z odpadów,
- zapakowania osobno poszczególnych rodzajów odpadów,
- dostarczenia odpadów do miejsca wskazanego przez gminę.

…………………………..……………………..    
(data i podpis wnioskodawcy)    

  
Wniosek winien zawierać klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych, która
została zamieszczona na drugiej stronie wniosku. 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. 

Wyznaczony  został  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować
w  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  pod  e-mailem  agata.js@olesnica.wroc.pl  lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  ramach  programu  priorytetowego
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który jest
realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej.  Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

Do  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  mieć  dostęp  pracownicy  Urzędu  Gminy
w Oleśnicy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  profilowane  oraz  nie  będą  podejmowane  decyzje
w sposób zautomatyzowany.

…………………………..……………………..    
(data i podpis wnioskodawcy)         


