……………………………, dnia …………………………….
……………………………………………………….
(Imię i nazwisko)

………………………………………………………
(Adres)

……………………………………………………..
……………………………………………………..
(Telefon, e-mail)

Urząd Gminy Grajewo

INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Deklaruję, że posiadam:
Rok 2019

Rok 2020

(deklarowana ilość w tonach)

(deklarowana ilość w tonach)

Uwagi

Folia Rolnicza
Siatka i sznurek do
owijania balotów
Opakowania po
nawozach i typu
Big Bag

Jednocześnie informuję, że zapoznałem/am się i spełniam warunki zawarte w regulaminie
opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (link do strony poniżej) oraz deklaruję udział w Programie Priorytetowym
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej w celu
realizacji projektu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”.

…………………………………………………………………….
(podpis)

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Grajewo
dla osoby fizycznej w przypadku zbierania danych osobowych jej dotyczących bezpośrednio od tej osoby.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) zwanym dalej rozporządzeniem Wójt Gminy Grajewo informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grajewo jest
Wójt Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo; tel. 86 272 30 00, e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl ,
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Grajewo mogą się Państwo kontaktować w sprawach
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
iod@uggrajewo.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej listownie pod adresem: Urząd Gminy Grajewo,
ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia w celu
przystąpienia do udziału w projekcie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, mogą być
one przekazywane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmiotom, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług
(informatycznych, telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, archiwizacyjnych itp.) na rzecz Gminy Grajewo lub
Urzędu Gminy Grajewo,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres
archiwizacji;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;
8) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy
prawa;
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, a konsekwencją ich niepodania
będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania,
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w
formie profilowania.

Oświadczam, że otrzymałem/am powyższą klauzulę informacyjną i zapoznałem/am się z jej treścią.

…………………………………………..…………………
(data i czytelny podpis osoby odbierającej klauzulę)

