……………….….…………, ……………
miejscowość

data

INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW
POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
W GOSPODARSTWIE ROLNYM
1. Dane posiadacza odpadów:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Nr telefonu (nieobowiązkowy)
Adres e-mail (nieobowiązkowy)
Adres gospodarstwa rolnego
2. Ilość i rodzaj odpadów pochodzących z działalności rolniczej, przeznaczonych do
unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi:
Niniejszym działając w imieniu własnym deklaruję, że posiadam:
RODZAJ ODPADÓW

ILOŚĆ ODPADÓW (KG)

Folia rolnicza
Siatka do owijania balotów
Sznurki rolnicze do owijania balotów
Opakowania (worki) po nawozach
Opakowania typu BIG-BAG
3. Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której
dane dotyczą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Miłoradz, Urząd Gminy w Miłoradzu, ul.
Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, moich danych osobowych, w postaci danych zamieszczonych w
inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 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 uchylania dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Miłoradz, z siedzibą:
ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, reprezentowany przez Wójta Gminy Miłoradz.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Miłoradz jest Pani
Małgorzata Olszewska, tel. 55 271 15 31 wew. 26, e-mail: iod@miloradz.malbork.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych
osobowych w celu wykonania inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko 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.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji
danych wynikających z przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu
określonego w pkt. 3.

