
 

, dnia …………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
     (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) 

 

Urząd Gminy  
Mysłakowice 
ul. Szkolna 5 
58 – 533 Mysłakowice 

 

 

ZGŁOSZENIE 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

 

Zgłaszam, że na terenie działki o numerze ewidencyjnym: ….……………………..…. 

w miejscowości ………………..………..…….. gmina Mysłakowice powstają odpady pochodzące z 

działalności rolniczej w szacunkowej ilości: 

 

folia rolnicza:     …………….……………….. Mg 

siatki, sznurek do owijania balotów:   ……………………………… Mg 

opakowania po nawozach i typu Big Bag:   ….……………………………Mg 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem/zarządcą/użytkownikiem wieczystym/inna forma 

władania1 – podać jaka: ………………………………………………….w/w działki i w związku z tym 

posiadam prawo do dysponowania tą działką na w/w cel.  

 

 

………………………………………………………… 

                                                                                                                                     (czytelny podpis Zgłaszającego)  
 

 

 

 

 

 
1 Niewłaściwe skreślić. 



…………………………………. 
          (Miejscowość, data) 

……………………………………… 
  (Imię i nazwisko) 

 
………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
        (adres) 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
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 dnia 04.05.2016 r.), w celu 
uczestnictwa w zadaniu pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Mysłakowice”. 

         
……..………………………… 

                            (data i podpis)  

Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5,  
 58 – 533 Mysłakowice. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@onet.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy 
Mysłakowice”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
6. Dane osobowe, zgodnie z zasadami programu, będą udostępniane Narodowemu 

Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania. 
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 
odbywa się z naruszeniem przepisów ww. rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w zadaniu wymienionym w ust. 3.  

11. Przekazane dane osobowe nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

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


	(Imię i nazwisko)
	……………………………………….

